
Milí občania,
už po desiaty raz vydávame pre Vás
obecné noviny Dlhopoľ. Aj keď spo-
ločne prežívame chaotické obdobie
poznačené pandémiou, chceme Vás
informovať, čo všetko sa podarilo
urobiť v roku 2021 a čo by sme chceli
zrealizovať v roku 2022.

Rok 2021 sme nezačínali najlep-
šie. V obci bolo počas Vianoc aj na
začiatku roka veľa pozitívnych obča-
nov a mnohé rodiny boli v karan-
téne. Platili prísnejšie opatrenia,
stretávali sme sa veľmi obmedzene,
nemocnice boli preplnené. Zatvo-
rené boli aj školy, čo malo negatívny
vplyv nielen na deti, ale aj na rodi-
čov. Začala sa príprava na celoplošné
testovanie, ktoré sa neustále predl-
žovalo a nakoniec trvalo až do má-
ja. Spustilo sa aj očkovanie, ktoré
najskôr sprevádzalo veľa nejasností

a chaos a tiež nedostatok vakcín.
Ako prebiehalo testovanie a očkova-
nie v našej obci sa budeme venovať 
v ďalšej časti našich novín.

Čo sa týka počasia, začiatok roka
bol bez snehu, zimná údržba sa tak
spustila až po snežení v druhej polo-
vici januára. Na jar sa s príchodom
slnka začala celková situácia zlepšo-
vať, no odrazila sa aj na našej unave-
nej psychike. V sobotu 11. septem-
bra 2021 sa nám podarilo zorgani-
zovať jedinú kultúrno-spoločenskú
akciu v obci, a to oslavu 700. výro-
čia 1. písomnej zmienky o Dlhom
Poli, ktorá pritiahla veľa návštevní-
kov. Po dlhom čase sme sa všetci 
z obce stretli a zažili pravú nefalšo-
vanú radosť. Vychutnali sme si kul-
túrny program, občerstvenie, stán-
ky a dokonca aj počasie. Na jeseň 
sa situácia opäť zhoršovala a už sa

nekonali žiadne plánované obecné
akcie. 

S príchodom leta sme začali aj 
s výstavbou Domova seniorov. Tiež
sme zrealizovali niektoré menšie 
investičné akcie, o ktorých sa viac
dozviete v rubrike Aktuality. Ako po
iné roky, aj teraz Vám prinášame 
informácie o prijatých uzneseniach
obecného zastupiteľstva, ekonomic-
ké ukazovatele, štatistické a matrič-
né údaje. Miestne dane a poplatky 
sa oproti roku 2021 nezmenili. Naj-
horšia je štatistika občanov, ktorí nás
v roku 2021 navždy opustili. Každý
z nich mal svoje miesto v našom
obecnom spoločenstve a bude nie-
komu chýbať.

Keďže sme na začiatku nového
roku 2022, želám všetkým Vám veľa
zdravia, pokoja v rodinách, správ-
nych rozhodnutí  a splnených prianí.

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce 
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MATRIKA INFORMUJE
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MANŽELSTVO UZATVORILI
Marek Dikoš a Simona Haščíková
Pavol Dujčík a Mária Popelková

Ing. Tomáš Fraško. a Ing. Michaela Brezániová
MDDr. Maroš Kúdelčík a Lucia Čepelová

Šimon Macuš a Lenka Lazová
Pavol Milo a Ľubica Paprčiaková

Jozef Kalman a Adela Dzirbíková
Erik Dzirbík a Alžbeta Kačeriaková

Viktor Šichman a Lucia Kuzmíková
Andrej Blažek a Ing. Anna Černáková

Erik Paulec a Simona Ďurišíková
Štefan Šušlík a Magdaléna Lisíková

Miroslav Gazdík a Jana Kopčanová
Miroslav Ftáčnik a Dominika Zajacová

Radoslav Hajduch a Natália Papánková
Michal Puškár a Terézia Krchová

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD
O OBYVATEĽOCH OBCE ZA ROK 2021: 

Počet prisťahovaných obyvateľov: .................................................................................................... 29
Počet narodených obyvateľov: .............................................................................................................. 17
Počet odsťahovaných obyvateľov: ..................................................................................................... 18
Počet zomrelých obyvateľov: .................................................................................................................. 44
Počet obyvateľov k 31. 12. 2021: .................................................................................................. 1930
Počet obyvateľov podľa pohlavia: 
Ženy: ........................................................................................................................................................................... 1005
Muži: .............................................................................................................................................................................. 925

Veľa šťastia

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 

Mária Veščičíková
Milan Kadorík
Anna Grossová

Jozef Strelčík
Pavol Fojcík

Emília Baričíková
Ing. Ladislav Balala

Mária Friščáková
Antónia Tornaryová 

Ondrej Hrubaník
Ľubomír Suran

Veronika Mitašíková
Janka Krchová

Jozef Polka
Štefan Lapuník
Imrich Kolibík

Žofia Kubošková
Bohuš Korček
Jozef Urbaník
Viera Polková

Anna Kuzmíková
Ján Kováček

Ján Polko
Milan Tarabík

Edeltrúda Kadoríková
Ján Kuhajdík

Anna Mrníková
Jozef Pistovčák
Peter Šimulák

Jaroslav Hlavatý
Pavol Labuda

Jaroslav Chocholáč
Veronika Mrníková

Martin Ďuračik
Antónia Šušliková

Ján Puckala
Ján Kramarík

Bohuslav Pistovčák
Ján Lacík

Milan Fuček
Veronika Gáborová 

Tibor Haffner
Ján Gábčik

Vincencia Gabrišová

Česť ich pamiatke

NAŠI NOVÍ OBČIANKOVIA
Sofia Dujčíková

Viktória Uherková
Roman Maceášik

Elena Samira Batariová

Tomáš Škero
Kristián Mišutka
Lukáš Tomeček
Matúš Hajduch

Matej Lapoš
Barbora Jánošíková
Sebastián Mikulík

Nela Gežová
Alexia Beniačová
Teodor Šimulák

Jazmína Ješíková
Alex Michulek

Linda Podmalíková
Vitajte medzi nami

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA K 31. 12. 2021:  
Priemerný vek obyvateľov: ................................................................................................................... 43,9 
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UDALOSTI ROKU 2021

Obecný úrad na každý rok plánuje in-
vestičné a kultúrno-spoločenské akcie.
Plány boli aj na rok 2021, ale situácia nám
nedovolila uskutočniť všetky. Nekonala sa
oslava Dňa matiek, Športový deň detí,
stretnutie s našimi dôchodcami ani stret-
nutie s Mikulášom a obecná zabíjačka. Zo
spoločenských akcií sa uskutočnili len
obecné oslavy pri príležitosti 700. výročia
1. písomnej zmienky o obci, ktorým ve-
nujeme samostatnú časť v našich novi-
nách. Uvítanie detí narodených v roku
2020 sa konalo v kultúrnom dome za prís-
nejších protipandemických  opatrení.

V minulom roku sa nám podarilo
vydať dva diely monografie obce pod ná-
zvom Dlhé Pole – História a súčasnosť.
Na ich tvorbe pracovalo niekoľko rokov
viacero autorov, ale stálo to za to. V kni-
hách je zachytená celá história obce, ale 
aj súčasné aktivity a udalosti tak, ako sa 
v skutočnosti udiali. O oba diely je veľký
záujem, čo nás veľmi teší. Aj týmto spô-
sobom sme chceli vniesť do každej do-
mácnosti kus histórie a kultúry. Verím, 
že nebude chýbať v žiadnej rodine a budú
z nej čerpať aj ďalšie generácie.    

Z plánovaných investičných akcií je
najväčšia výstavba Domova seniorov 
v našej obci, ktorej sa venujeme samo-
statne. V roku 2021 sme vykonali aj nie-
koľko menších investičných akcií. Opra-
vili sme rovnú časť strechy na kultúrnom
dome, ktorá zatekala a namontovali novú
hydroizolačnú fóliu. Celkové náklady boli
vo výške 8 000 eur a práce realizovala
spol. LB Vega Bytča. V kultúrnom dome
bol vymenený aj kazetový strop  a vyma-
ľovaná sála chodby. Tieto práce realizo-
vala firma Profigips. Každoročne sa po
zime robia vysprávky miestnych komuni-
kácií a výmena a oprava kanalizačných
šácht a mreží. V minulom roku to boli vy-
správky na Hlaváčovej, na hornom konci,
pri zdravotnom stredisku a mreže pri zá-
kladnej škole.

Na jeseň sme museli neplánovane
opraviť rovnú zatekajúcu strechu na je-
dálni pri základnej škole. Tiež sme dá-
vali hydroizolačnú zváranú fóliu a no-
vý bleskozvod. Náklady predstavovali asi
15 000 eur. V základnej škole sa menili aj
19-ročné plynové kotly, ktoré boli už v ha-
varijnom stave. Urobili sme samostatné
vetvy pre budovu školy, pre kuchyňu a je-
dáleň a pre telocvičňu. Celkové náklady
boli 25 000 eur, z toho sme získali do-
táciu z Ministerstva školstva Slovenskej
republiky vo výške 20 000 eur. V roku
2021 sme oplotili celý areál školy, okolo

budovy aj celú plochu na športovanie
smerom od ihriska TJ Dlhé Pole. Do
týchto priestorov sa stále viac dostávala
zver (srny a diviaky) a robili škodu na
majetku. Oplotenie stálo obec 10 000 eur.
Zo Žilinského samosprávneho kraja naša
obec získala dotáciu v rámci Výzvy Pod-
pora verejnej športovej infraštruktúry vo
výške 3000 eur.  Zakúpili sme dva exterié-
rové stolnotenisové stoly, ktoré sú umiest-
nené pri ZŠ. Deti tak môžu svoj voľný čas
venovať aj tomuto druhu športu. 

PLÁNY NA ROK 2022 

Ako po iné roky, obec bude vykonávať
svoju štandardnú činnosť spojenú s výbe-
rom daní a poplatkov, fungovaním ma-
triky, vydávaním stavebných povolení, 
zabezpečovaním odpadového hospodár-
stva, starostlivosťou o zimnú aj celoroč-
nú údržbu miestnych komunikácií a ve-
rejných priestranstiev, prevádzkovaním
obecného vodovodu, školstva, sociálnych
vecí  a ostatnú administratívnu činnosť. 
Je náročné plánovať, pretože nevieme, ako
sa bude napĺňať obecný rozpočet, ktorý 
je závislý od štátneho rozpočtu. Taktiež
nie je isté, ako sa budú vyvíjať ceny ener-
gií, ktoré ovplyvnia chod základnej a ma-
terskej školy, obecného úradu, zdravot-
ného strediska, Domu smútku, čerpadiel
na obecnom vodovode, verejného osvet-
lenia a ostatné. 

Čakajú nás zmeny v odpadovom 
hospodárstve a tiež na obce neustále ne-
nápadne pribúdajú nové kompetencie,
ktoré súvisia s pandémiou, ale aj novo-
prijatými zákonmi v oblasti životného
prostredia, školstva, sociálnych vecí, sta-
vebného konania a mnoho iných. Možno
budeme riešiť nové situácie vznikajúce 
s klimatickými zmenami, ktoré sa neda-
jú vopred predpokladať. Preto by som
chcela upozorniť občanov, aby  nezaťa-
žovali seba, susedov a úrady zbytočnými
problémami, ktoré sa dajú vyriešiť vzá-
jomnou komunikáciou a zdravým sedliac-
kym rozumom. Mali by sme sa naučiť
rozpoznať skutočné problémy od tých
nepodstatných. 

Z investičných akcií je v tomto roku
najdôležitejšie dokončiť Dom seniorov,
skolaudovať  budovu a čím skôr začať 
s prevádzkou. Môže nastať havarijná 
situácia, ktorá sa musí riešiť, alebo budú
nové výzvy, na ktoré by sme mohli reflek-
tovať a zabezpečiť spolufinancovanie. 
Ak by boli finančné prostriedky, dalo by
sa upraviť okolie a športová časť plochy
pri základnej škole, prípadne požiadať 
o dotáciu na zberný dvor. Kultúrno-
spoločenské akcie,  ktoré obec organi-
zovala tradične, sa môžu konať len v prí-
pade, že to pandemická situácia dovolí.  

Dana Veveričíková
Foto: Magdaléna Lacková 

AKTUALITY
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Dom seniorov by mal byť dokončený v roku 2022.
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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

Kaderníctvo Truliková
0907 039 101

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

TIESŇOVÉ VOLANIA

Integrovaný záchranný systém
112

Hasiči
150

Záchranná služba
155

Polícia
158

SSE – elektrárne
0800 159 000

SPP – plynárne
0850 111 727

Porucha telefonickej linky
12129

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

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

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

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

Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ

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

ÚRADNÉ HODINY  –  OBECNÝ ÚRAD OTVÁRACIE HODINY

OBECNÁ KNIŽNICA

Pondelok: 15.00 hod. – 18.00 hod.
Piatok: 16.00 hod. – 18.00 hod.
Kontakt:
Mgr. Dagmar Cingelová 0907 048 649

PAMÄTNÁ IZBA (V BUDOVE
MATERSKEJ ŠKOLY)

Pondelok: 15.00 hod. – 17.00 hod.
Piatok: 16.00 hod. – 17.00 hod.
Kontakt:
Mgr. Dagmar Cingelová 0907 048 649 
(je potrebné sa objednať deň vopred)

DROTÁRSKE MÚZEUM
(DOM J. H. BAKEĽA)

Pondelok – nedeľa 

Kontakt: Juraj Šerík 0908 490 987,
0905 975 528, 0917 380 130
(prehliadku je možné dohodnúť
kedykoľvek) 
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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 2022

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 2022

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) ..................................................................................................................................................... 2,50 €

Poplatok za vodu ....................................................................................................................................................... 20 € (osoba/rok)
Poplatok za komunálny odpad ...................................................................................................... 30 € (osoba/rok)

Poplatok za psa (pes/rok) ...................................................................................................................................... 7 € (pes/rok) 
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1. zasadnutie OcZ dňa 11. 3. 2021
OcZ berie na vedomie:
• Vyhlásenie výberového konania na

funkciu hlavného kontrolóra obce Dlhé
Pole po ukončení núdzového stavu.

Informácie:
• Úroveň vytriedenia komunálnych od-

padov za rok 2020, ktorá bola 27,71%.
Oproti minulému roku sa úroveň trie-
denia zvýšila o 8,29 %.

• Príprava monografie obce Dlhé Pole.
• Prípravy na začatí výstavby Domu se-

niorov.

2. zasadnutie OcZ dňa 16. 6 .2021
OcZ schválilo:
• Záverečný účet obce a celoročné hos-

podárenie obce za rok 2020 bez výhrad.
• Použitie rezervného fondu v priebehu

roka 2021 na kapitálové výdavky.
Informácie:
• Správa kontrolórky obce k závereč-

nému účtu obce.
• Počet prijatých detí do materskej školy

na šk. r. 2021/2022. Počet detí sa oproti
minulému roku zvýšil a celkovo ich
bude 56.

• Spustenie mobilnej aplikácie obce Dlhé
Pole.

• Aktualizácia PHRSR obce na roky 2021
– 2025.

• Oprava strechy na kultúrnom dome 
z dôvodu zatekania.

• Podanie žiadosti na MŠ SR – výmena
kotlov v ZŠ.

• Dotácia z VÚC Žilina – rozšírenie akti-
vít verejného športoviska vo výške
3 000 eur na nákup exteriérových stol-
notenisových stolov.

• Dotácia na nákup kníh do obecnej
knižnice vo výške 1 000 eur z Fondu na
podporu umenia.

• Vývoz veľkoobjemového odpadu z ob-
ce: celkovo bolo vyvezených cca 50 ton
za poplatok vo výške cca 5 000 eur.

3. zasadnutie OcZ dňa 28. 6. 2021
Voľba hlavného kontrolóra obce
Za hlavného kontrolóra obce bola zvolená:
Ing. Viera Blažeková a to na obdobie od
29. 6. 2021 do 28. 6. 2027.

4. zasadnutie OcZ dňa 19. 8. 2021
Príprava obecnej slávnosti pri príležitosti
700. výročia prvej písomnej zmienky o obci
a krst monografie obce Dlhé Pole.

5. zasadnutie OcZ dňa 03. 9. 2021
OcZ sa uznieslo na:
• VZN č. 1/2021 o výške mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čias-
točnú úhradu výdavkov v školských za-
riadeniach.

6. zasadnutie OcZ dňa 23. 9. 2021
OcZ schválilo:
• Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 3 na

zhotovenie diela – stavby „Výstavba
Domu seniorov v obci Dlhé Pole“, ktorý
sa týka prác nad rámec rozpočtu.

• Uzatvorenie Memoranda o spolupráci
s mestom Žilina v rámci kandidatúry
do súťaže o titul Európske hlavné mesto
kultúry 2026.

OcZ berie na vedomie:
• Správu o kontrole pohľadávok na dani-

ach a poplatkoch občanov za obdobie
rokov 2008 – 2020.

OcZ deleguje:
• členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Dlhé

Pole za obec v zložení: Ing. Monika 
Ďuráčiková, Mgr. Martina Ďurčová,
Mgr. Rudolf Králik a Ing. Milan Králik.

Informácie:
• Zverejnenie zámeru predaja majetku

obce priamym predajom. Jedná sa o po-
zemky:  parcela č. KN – C 1844, parcela
č. KN – E 2391, parcela č. KN – C
1077/1 a parcela č. KN – C 1026/2.

7. zasadnutie OcZ dňa 16. 12. 2021
OcZ schválilo:
• Programový rozpočet obce na rok 2022

zostavený ako prebytkový.
• Úväzok hlavného kontrolóra obce na 

3 hodiny denne.
• Predaj obecných pozemkov: parc. č. KN

– C 1844, parcela č. KN – E 2391, parcela 
č. KN – C 1077/1 a parcela č. KN – C 1026/2.

OcZ berie na vedomie:
• Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k rozpočtu obce na rok 2022.
• Plán práce hlavného kontrolóra obce

na I. polrok 2022.

Z OBECNÉHO ÚRADU
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V roku 2021 sa konalo sedem zasadnutí obecného zastupiteľstva (OcZ).

ROZPOČET OBCE NA ROK 2022

Prehľad rozpočtovaných príjmov podľa hlavných kategó-
rií príjmov: 

Prehľad rozpočtovaných výdavkov podľa hlavných kate-
górií výdavkov: 

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

spolu:

100 Daňové 775 320 775 320 0
príjmy

200 Nedaňové 77 590 61 590 16 000
príjmy

300 Granty 564 446 564 446 0
a transfery

100+200+300
Spolu: 1 417 356 1 401 356 16 000

400 Príjmové
finančné 28 689 28 689 0
operácie

100 + 200 + 300 + 400
Rozpočet  príjmov spolu: 1 446 045 1 430 045 16 000

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

spolu:

600 Bežné 1 324 311 526 815 797 496
výdavky

700 Kapitálové 344 159 344 159 0
výdavky

800 Výdavkové 
finančné 28 689 28 689 0
operácie

600+700+800
Rozpočet  výdavkov spolu: 1 697 159 899 663 797 496

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

spolu:

500 Prijaté 344 159 344 159 0
úvery

100 + 200 + 300 + 400 + 500
Rozpočet  príjmov spolu: 1 790 204 1 774 204 16 000
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Z OBECNÉHO ÚRADU

NOVINKY Z OBECNÉHO ÚRADU

DAŇ ZA PSA
Kto je povinný platiť daň za psa?

Vlastník alebo držiteľ psa staršieho
ako 6 mesiacov do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti – čiže prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúcom po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom
dane. Taktiež ste povinní nahlásiť zánik
daňovej povinnosti (napr. predaj alebo
úmrtie psa). Monika Ďuráčiková

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
2022

Kedy musíte podať daňové
priznanie?

1. ak ste v predchádzajúcom roku kúpili
alebo predali nehnuteľnosť (napr. dom,
byt, chatu, pozemok) a je zapísaná v ka-
tastri nehnuteľností k 1. 1. 2022,

2. ak Vám minulý rok bolo vydané sta-
vebné alebo kolaudačné rozhodnutie,

3. ak sa u Vás zmenil druh, alebo výmera
pozemku, účel využitia stavby, bytu
alebo nebytového priestoru.

Riadne vyplnené tlačivo je potrebné
do 31. 1. 2022 odovzdať na obecnom
úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu
alebo ho zaslať poštou. 

Spoločnosť Packeta koncom roka 2021
spustila v našej obci prevádzku Z – BOXu.
Je to samoobslužné výdajné miesto, vďaka
ktorému už nemusíte čakať, kým vám za-
volá kuriér. Zásielku si vyzdvihnete vte-
dy, keď máte čas. Samoobslužné výdajné 
miesto sa nachádza za budovou Obec-
ného úradu (Dlhé Pole 249) a je k dispo-
zícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Svoju
zásielku si tak môžete vyzdvihnúť naprí-
klad aj v noci.

Ako to funguje?
1. Nakúpte v e-shope, ktorý spolupra-

cuje s Packetou.

PLATOBNÝ TERMINÁL
Obec na začiatku  roka 2021 uviedla

do prevádzky platobný terminál, ktorý
umožňuje občanom platiť v pokladni
obecného úradu platobnou kartou. Na
možnosť uhrádzania poplatkov sa dopy-
tovala hlavne mladšia generácia obyva-
teľov. Ide o ďalší krok obce smerujúci 
k modernizácii služieb samosprávy.

MOBILNÁ APLIKÁCIA DLHÉ POLE
Chcete vedieť, čo sa deje v našej obci? Stiahnite si mobilnú aplikáciu! Aj ta-

kýmto spôsobom sa snažíme prispôsobovať moderným trendom a zvýšiť infor-
movanosť občanov v obci. Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom,
ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z obec-
ného rozhlasu.

Pokiaľ máte k dispozícii mobilný telefón s operačným systémom Android
alebo Apple, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z Google Play (Obchod
Play) alebo AppStore aplikáciu Dlhé Pole. Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (má
iba 2 MB) a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo registráciu. 
Aplikácia pre svoj chod vyžaduje pripojenie na internet, no pokiaľ nie ste online,
notifikácie o nových správach sa nestratia a budú doručené hneď, ako sa Váš te-
lefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta. Notifikácie a správy majú minimálnu
veľkosť, spotreba dát je takmer nulová.

Formou bleskových správ budete informovaní notifikáciami o výpadkoch
elektrického prúdu, oznamoch obecného úradu, vývoze komunálneho odpadu,
organizovaných športových či spoločenských akciách, farských oznamoch či
iných dôležitých informáciách. V prípade, ak máte čokoľvek na predaj, inzerát
môžete bezplatne zverejniť v susedskom bazári, ktorý je súčasťou aplikácie. Tak-
tiež môžete pridávať zaujímavé miesta v obci z rôznych oblastí (kultúra, šport,
služby...). Aplikácia nezhromažďuje žiadne osobné údaje (okrem modulov 
Susedský Bazár a Miesta v obci, pokiaľ ich sami zadáte).

NEVÁHAJTE, SŤAHUJTE A INŠTALUJTE APLIKÁCIU,
ABY STE OSTALI NEUSTÁLE V OBRAZE!

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.impoinfo.dlhepole
Apple: https://apps.apple.com/sk/app/dlh%C3%A9-pole/id1562956298

Na stiahnutie aplikácie môžete použiť aj QR kódy 

SAMOOBSLUŽNÉ VÝDAJNÉ MIESTO
Z – BOX OD PACKETY

2. V košíku zvoľte doručenie na výdajné
miesto a zo zoznamu si vyberte Z –
BOX Dlhé Pole 249.

3. Počkajte na informáciu, že kuriér do-
ručil zásielku do zvoleného Z – BOXu.

Čo potrebujete
k vyzdvihnutiu zásielky?

• mobilnú aplikáciu Packeta
• zapnutý Bluetooth a lokalizačné služ-

by (GPS)
• dobierku uhradenú vopred

Dobierku je možné uhradiť vopred
priamo v mobilnej aplikácií Packeta,

alebo online prostredníctvom platob-
nej brány pomocou odkazu, ktorý ste 
obdržali v e-maile. Akonáhle prídete
k Z – BOXu, zapnite si na telefóne lokali-
začné služby, bluetooth a otvorte apliká-
ciu Packeta. Aplikácia sa ihneď auto-
maticky spáruje s vašou schránkou, ktorú
následne otvoríte pomocou tlačidla v de-
taile zásielky. Potom už stačí len vy-
zdvihnúť zásielku a zatvoriť schránku.
Štandardná úložná doba zásielok sú dva
dni s možnosťou predĺženia o ďalší
jeden deň. Doručiť je možné zásielku
do 5 kg.

Z – Box Dlhé Pole slúži len ako vý-
dajné miesto. Na tomto výdajnom mieste
nemožno platiť kartou. 
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VÝSTAVBA DOMU SENIOROV
S výstavbou Domu seniorov v obci sa

začalo v lete 2021. Ku koncu roka bola po-
stavená hlavná budova, zrealizovalo sa osa-
denie okien, dverí, zateplenie, prípojka
elektriky, žumpa, vnútorné rozvody elek-
triny, vodovodu a kanalizácie. V roku 2022
sa bude pokračovať v dokončovacích prá-
cach, ako sú obklady, dlažby, fasáda, ply-
nová prípojka, obslužná komunikácia 
a vnútorné vybavenie. Pokiaľ sa situácia vý-
razne nezmení a práce pôjdu podľa harmo-
nogramu, v lete 2022 by sa mala budova
skolaudovať a následne zaregistrovať do
siete poskytovateľov sociálnych služieb na
Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny
a ku koncu roka je v pláne otvorenie pre-
vádzky. Celkový rozpočet na stavbu bol 
708 500 eur (bez obslužnej komunikácie 
a vybavenia). Z toho 600 000 eur predstavuje
úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
a 108 500 eur spoluúčasť obce. Cena diela

bola stanovená už v roku 2020, v minulom
roku výrazne stúpli ceny stavebných mate-
riálov a prejavil sa aj ich nedostatok. Je preto
pravdepodobné, že spoluúčasť obce bude
vyššia. Doteraz vykonané práce a materiály
však boli zrealizované podľa pôvodného
rozpočtu, nakoľko ceny materiálov mala
realizujúca firma zmluvne dohodnuté. Do-
teraz bolo preinvestovaných približne 
400 000 eur. Celková kapacita Domu senio-
rov bude 28 ľudí. Miestnosti na ubytovanie
sa budú nachádzať len na prízemí, pričom
izby budú 1- a 2-lôžkové. V rohovej nadstav-
be na 1. poschodí budú kancelárske priesto-
ry, spoločenská, technická a denná miestnosť. 

OBNOVA PAMÄTNÍKA
OBETIAM DRUHEJ SVETOVEJ

VOJNY
Pamätník obetiam II. svetovej vojny na

Hlaváčovej bol postavený v 50. rokoch 20.
storočia a odvtedy nebola vykonaná jeho

obnova, vykonávala sa iba bežná údržba.
Preto sa obec rozhodla podať žiadosť o po-
skytnutie dotácie na obnovu vojnových
hrobov. Projekt s názvom „Obnova pamät-
níka obetiam II. svetovej vojny“ bol úspeš-
ný a realizovaný s finančnou podporou
Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý
poskytol obci dotáciu vo výške 5 000 eur. 
V rámci tohto projektu bolo zrealizované
kompletné hĺbkové vyčistenie a impregná-
cia kameňa pamätníka pomocou najmo-
dernejších, vysokoúčinných a zároveň
ekologických technológií. Po týchto úpra-
vách sa vykonala renovácia písma na tabu-
liach, ktoré sú na pamätníku umiestnené.
Následne bol opravený obvodový betónový
múr, ktorý sa na viacerých miestach rozpa-
dal a bolo vymenené oplotenie s bráničkou.
Vlajkové stožiare sa natreli a sfunkčnili.
Časť odborných prác zabezpečila firma 
Miroslava Greisigera a časť miestny podni-
kateľ Jozef Golis.

ZO ŽIVOTA OBCE
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PROJEKTY / AKCIE

Hrubá stavba bola hotová počas letných
mesiacov. 

Na pozemku vedľa zdravotného strediska
sa začína s výstavbou Domu seniorov.

Exteriérové stolnotenisové stoly v reáli základnej školy využívajú najmä deti a mládež. 

Pamätník obetiam II. svetovej vojny na
Hlaváčovej prešiel rozsiahlou obnovou.

Na budovu požiarnej zbrojnice bola na-
montovaná nová elektronická siréna.
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EXTERIÉROVÉ
STOLNOTENISOVÉ STOLY 
V rámci projektu „Rozšírenie aktivít ve-

rejného športoviska“ podporeného z dotač-
ného programu: Regionálne dotácie z vlast-
ných príjmov Žilinského samosprávneho
kraja, obec zakúpila dva stolnotenisové ex-
teriérové betónové stoly. Umiestnené sú 
v športovom areáli pri základnej škole, ktorý
je celoročne prístupný pre verejnosť. Hlav-
ným cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitné
trávenie voľného času detí, mládeže, ale aj
dospelých s ohľadom na súčasnú epidemio-
logickú situáciu, čiže zamerať sa na vonkaj-
šie športové aktivity, zlepšiť stav špor-
toviska a rozšíriť možnosti jeho využitia.
Projekt finančne podporil Žilinský samo-
správny kraj dotáciou vo výške 3 000 eur. Spo-
lufinancovanie obce bolo vo výške 600 eur.

SIRÉNA NA BUDOVE
POŽIARNEJ ZBROJNICE

V decembri 2021 bola namontovaná na
budove požiarnej zbrojnice v obci nová
elektronická siréna PAVIAN. Projekt „Bu-
dovanie systému včasného varovania“ pri-
pravilo aj realizovalo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, odbor civilnej ochrany
a krízového plánovania. Siréna je technic-
kým informačným prostriedkom určeným
na varovanie obyvateľstva obce v prípade
ohrozenia života, zdravia alebo majetku. Je
prepojená priamo na okresný úrad, odbor
krízového riadenia  Zároveň bol na budove
Požiarnej zbrojnice inštalovaný aj nový bles-
kozvod. Financovanie zabezpečilo Minister-
stvo vnútra Slovenskej republiky.  

ČISTENIE KORYTA RIEKY
Slovenský vodohospodársky podnik,

odštepný závod Piešťany na základe opa-
kovanej žiadosti obecného úradu v Dlhom
Poli vyčistil na jeseň koryto rieky Dlho-

poľka. Išlo o úsek v časti obce od kostola
smerom na horný koniec po most pri po-
hostinstve U Mičurky. Práve tam bolo ko-
ryto do značnej miery zanesené a výrazne
ovplyvňovalo tok rieky. Práce vykonávali
mechanizmy a pracovníci Správy povodia
stredného Váhu I. Púchov. 

KONTAJNERY NA POUŽITÝ
POTRAVINÁRSKY OLEJ 

Aj v našej obci už majú občania mož-
nosť využívať zber jedlých olejov a tukov,
ktoré sa používajú pri príprave jedla. Po-
užité precedené oleje a tuky stačí doma zliať
do akejkoľvek čistej a suchej PET fľaše a od-
niesť do označených zberných nádob. Kon-
tajnery sú umiestnené na týchto stojiskách:
Jednota na dolnom konci, požiarna zbroj-
nica, časť Kúpalisko a Jednota na hornom
konci. Triediť je možné všetky druhy po-
travinárskych olejov aj tuky. Nepatria sem
motorové, mazacie ani iné technické oleje.

ZBERNÉ MIESTO NA POUŽITÉ
PRENOSNÉ BATÉRIE

Vo vstupnej chodbe obecného úradu
bolo zriadené zberné miesto použitých pre-
nosných batérií, kde je možné bezplatne
odovzdať použité batérie: gombíkové, tuž-
kové, mikro-tužkové a batérie k AKU ná-
radiu (nie autobatérie či iné veľké batérie).
Tie budú následne odovzdané oprávne-
nému subjektu na nakladanie s odpadom 
z batérií a akumulátorov. 

NOVÉ KNIHY
V OBECNEJ KNIŽNICI 

Činnosť knižnice má v obci dlhú his-
tóriu. Postupné dopĺňanie knižničného
fondu skvalitňuje jej činnosť, pretože zá-
kladom pre poskytovanie kvalitných slu-
žieb je práve pestrý knižničný fond, od
ktorého závisí návštevnosť knižnice. Preto

sa obec uchádzala o finančnú podporu 
z Fondu na podporu umenia a na projekt 
s názvom „Kniha – brána k múdrosti“ zís-
kala dotáciu vo výške 1 000 eur. V rámci
tohto projektu boli zakúpené zaujímavé
knihy pre deti i dospelých čitateľov. Nové
tituly pomôžu pritiahnuť deti k čítaniu kníh
a odpútať ich pozornosť od počítačov a te-
levízorov. Zároveň je knižnica miesto na
príjemné strávenie voľného času pre všetky
vekové kategórie.

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Vo štvrtok 29. júla 2021 sa v sále kul-

túrneho domu v Dlhom Poli konalo sláv-
nostné Uvítanie detí do života. Zo spo-
ločného stretnutia sa tešilo 12 ratolestí 
narodených v roku 2020. Programom spre-
vádzala učiteľka hudby Zuzana Štachurová
s dcérami Rút a Olíviou, ktoré nádhernými
básňami a piesňami doplnili slávnostnú
atmosféru. Po príhovore starostky obce
Dany Veveričíkovej sa do pamätnej knihy
obce zapísali rodičia šiestich dievčat a šies-
tich chlapcov. Nechýbal tradičný záber 
v drevenej kolíske a spoločná fotografia. 

Dana Veveričíková, Monika Ďuráčiková
Foto: archív OÚ 
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ZO ŽIVOTA OBCE

Uvítanie detí do života prebiehalo v kultúrnom dome v obci.
Čistenie koryta rieky Dlhopoľka od náno-
sov v centre obce.

Do obecnej knižnice pribudli nové zaují-
mavé tituly.
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Toto obdobie bolo pre všetkých, čo
zabezpečovali testovanie, skutočne veľ-
mi náročné po psychickej i fyzickej
stránke. Môžem povedať, že počas
môjho takmer 20-ročného pôsobenia
to bol najväčší stres a vypätie. Začínali
sme s dvomi odberovými tímami, od
februára sme testovali len v zdravot-
nom stredisku. Chcem sa veľmi poďa-
kovať všetkým členom odberových tí-
mov za ich náročnú obetavú prácu a cit-
livý prístup k občanom. Od 6. 2. 2021
sa testovalo každú sobotu až do 1. 5. 2021,
teda 13 sobôt po sebe. Na obecnom
úrade sme mali vždy názor, že testova-

MUDr. Evy Koišovej. Toto považujem
za skutočne veľkú výhodu. Keďže sa-
mospráva už nemá povinnosť testova-
nia, v ambulancii na zdravotnom
stredisku poskytujú aj testovanie anti-
génovými testami. Za tieto služby patrí
pani doktorke Eve Koišovej, ale aj se-
stričke Milade Ftáčnikovej a lekár-
ničke Mgr. Martine Zonnenscheinovej
moje uznanie a poďakovanie, že stoja
pri našich pacientoch v prvej línii pan-
démie a starajú sa o nich. Často aj
starší, nevládni občania nemusia ces-
tovať autobusmi do očkovacích cen-
tier, kde je veľká mobilita a vystavovali
by sa možnosti ďalšieho ochorenia.
Pani doktorka dokonca chodí imobil-
ných pacientov očkovať i domov. 

Poďakovanie patrí tiež našim pre-
davačkám v obchodoch, pracovníkom
na pošte, ale aj na obecnom úrade,
ktorí zabezpečujú služby pre našich
občanov v týchto ťažkých časoch a ne-
majú možnosť vykonávať svoju prácu
z domu. Ďakujem aj učiteľkám a pra-
covníkom školstva, ktorí sú pri svojej
práci taktiež v ohrození zdravia, pre-
tože pracujú v kolektíve.

Dana Veveričíková 
Foto: Magdaléna Lacková

Hore: Pravidelné testovanie sa na zdra-
votnom stredisku vykonávalo tri mesiace. 

Vľavo: Diplomovaná sestra Milada Ftáč-
niková každý deň prijíma telefonáty zá-
ujemcov o očkovanie.  

nie má byť dobrovoľné, ale keďže veľa
ľudí potrebovalo potvrdenie do za-
mestnania, umožnili sme im ho v obci,
aby nemuseli stáť v dlhých radoch 
v Žiline. Za celé toto obdobie sa u nás
otestovalo 10 103 občanov. Z toho sa
zachytilo 48 pozitívnych prípadov, čo
predstavuje 0,5 %.

Leto bolo priaznivejšie, mnohí ľu-
dia boli aj na dovolenkách v zahra-
ničí. Na jeseň sa situácia znova zhor-
šila, ale ľudia sa už postupne oč-
kovali. Na zdravotnom stredisku 
v Dlhom Poli sa začalo očkovať už 
v júli v ambulancii všeobecnej lekárky
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ZO ŽIVOTA OBCE

OBEC V ČASE PANDÉMIE 

Uznesením vlády SR č. 77/2021 zo
dňa 5. 2. 2021 vyplynula obciam 
a mestám úloha zabezpečiť celo-
plošné testovanie. Prvé testovanie
sme však vykonali už 24. 1. 2021. 
S tým boli spojené mnohé prípravy.
Bolo potrebné určiť vhodné pries-
tory, vymyslieť časový harmono-
gram, aby sa netvorili rady, zabez-
pečiť zdravotníkov do odberového
tímu, vybaviť ich ochrannými pro-
striedkami a dezinfekciou, infor-
movať občanov, v spolupráci s OÚ 
v Žiline a odborom krízového ria-
denia zabezpečovať testy, večer po
testovaní vyhodnotiť výsledky a hlá-
siť do NCZI.
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V obci pôsobíte ako lekárka viac ako 30
rokov, bola táto pandémia najťažším
obdobím, aké ste tu zažili?

Určite áno. Celá pandémia je niečo
neuveriteľné. Ešte počas štúdia medi-
cíny sme sa učili, že v minulosti ľudstvo
postihli rôzne druhy pandémií, ako mor,
cholera alebo týfus. Nikto z nás však
takúto situáciu na vlastnej koži nezažil
a ani by nám nenapadlo, že by sa to raz
mohlo stať. Je to ťažké obdobie pre všet-
kých – pre zdravotníkov aj pre pacien-
tov. Asi všetci si želáme, aby to čoskoro
skončilo. 

S pandémiou bolo spojené aj pravidelné
testovanie. Čo všetko ste museli v tejto
súvislosti zariadiť?

Obvodných lekárov sa vo všeobec-
nosti celoplošné testovanie nijako zvlášť
netýkalo. Ale kvôli tomu, že sa to organi-
zovalo prostredníctvom obecného úradu
a vykonávalo na zdravotnom stredisku,
konkrétne nás sa to dotklo. Okrem toho,
v našej ambulancii sme vykonávali testy
aj mimo celoplošného testovania. Mali
sme veľa ľudí, ktorí prichádzali indivi-
duálne, presné číslo Vám však v tejto
chvíli nepoviem. 

Myslíte si, že takéto testovanie malo ne-
jaký efekt?

Áno, zachytili sme viacero pozitív-
nych prípadov. Väčšinou to boli ľudia,
ktorí prišli do styku s pozitívnym, ale ne-
mali žiadne príznaky, no po teste sa zis-
tilo, že aj oni sú nakazení. 

Aký priebeh COVID-19 mali Vaši pa-
cienti?

Veľmi rôznorodý, od úplne bezpríz-
nakových, cez ľahký priebeh, len stratu
chuti, čuchu až po vysoké teploty. Mali
sme aj nejaké hospitalizácie, ale tých bolo
našťastie veľmi málo. Pri tomto ochorení
sa nedá nič dopredu predpokladať. Úplne
zdraví ľudia mali ťažký priebeh a chro-
nickí pacienti zase ľahký. Každý človek to
prežíval inak. 

Ako ste ich liečili, ak sa to dá tak pove-
dať, lebo pri tomto ochorení sa vraj dajú
liečiť iba sekundárne príznaky?

Každého pacienta individuálne. Keďže
som ho nemohla vyšetriť osobne, lieky
som ordinovala len prostredníctvom te-
lefonického rozhovoru, ak som posúdila,
že ide o ťažké príznaky, pacienta som po-
slala na covidové oddelenie do nemocnice

v Žiline. Prvá vlna bola oveľa jednoduch-
šia, tá druhá bola veľmi ťažká. Keď to po-
viem obrazne, z piatich ľudí, ktorých sme
poslali na röntgen, mali štyria zápal pľúc.
Bolo to prekvapivo vysoké číslo. 

Máte aj pacientov s postcovidovým syn-
drómom?

Na túto otázku je ťažké odpovedať,
lebo pri mnohých pacientoch uplynula
ešte krátka doba, aby sa to dalo posúdiť.
Ale mala som asi dvoch, kde som zhod-
notila, že ide práve o postcovidový syn-
dróm. U ostatných, čo majú dlhodobejšie
ťažkosti, sú to skôr stavy spojené so sil-
ným zápalom pľúc. 

Kedy ste začali očkovať?
Očkovať sme začali 22. júla 2021,

dvomi dávkami sme zaočkovali 120 ľudí
a postupne ich voláme na tretiu. Okrem
toho k nám na túto dávku chodia aj ob-
čania, ktorí boli očkovaní inde, prípadne
ani nie sú naši pacienti. Imobilných pa-
cientov očkujem v domácom prostredí. 
V meste mnohí kolegovia neočkujú, pre-
tože sa tam nachádzajú očkovacie centrá.
Ľudia z obce tak majú veľkú výhodu. Do-
teraz sme pichli celkovo asi 450 dávok. 

Myslíte si, že by bolo možné presvedčiť
ešte viac ľudí? 

Určite áno, nezaočkovaných je pre-
kvapivo stále dosť. Dokonca máme aj ta-
kých, čo dlho váhali a teraz prišli na prvú
dávku. Ale ak je niekto zarytý antivaxer,
takého je presvedčiť veľmi ťažké. Ľudia
majú dostatok informácií, dokonca via-
cerí z nich poznajú veľa prípadov úmrtia
v blízkom okolí, ale aj tak sa zaočkovať
nechcú. Nerozumiem však, že mnohí 
z nich sa dali zaočkovať proti tetanu, do-
konca chrípke alebo iným chorobám, ale
proti covidu nie. Asi ich vystrašili správy
z médií. Tie urobili pri informovanosti
ľudí s touto chorobou a očkovaním veľa
zlého. Určite priniesli aj objektívne správy,
ale mnohých mohli vyľakať. 

Zdravotníci boli vystavení mnohým
útokom zo strany odporcov testovania
a očkovania, mali ste aj vy nejakú nega-
tívnu skúsenosť?

Vyslovene zlú skúsenosť sme nemali.
Spomínam si však na jednu mladú ženu,
ktorej som sa opýtala, či sa nechce dať za-
očkovať a jej reakcia bola podľa môjho
názoru veľmi prudká až neadekvátna. Iné
prípady sme však nemali. 

Text a foto: Magdaléna Lacková
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ZO ŽIVOTA OBCE

ROZHOVOR S LEKÁRKOU MUDr. EVOU KOIŠOVOU

Obvodná lekárka MUDr. Eva Koišová považuje pandémiu COVID-19 za najťažšie ob-
dobie svojej praxe. 

Pandemická situácia spojená s COVID-19 bola témou rozhovoru so vše-
obecnou lekárkou MUDr. Evou Koišovou, ktorá pôsobí na zdravotnom stre-
disku v Dlhom Poli od roku 1986.
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Oslavy začali slávnostnou sv. omšou 
v Kostole sv. Martina. V kultúrnom pro-
grame vystúpila folklórna skupina Drotár,
Dlhopoľskí heligonkári, heligónková sku-
pina V4S, folklórna skupina Drotárik zo ZŠ
s MŠ Dlhé Pole, žiaci S-ZUŠ Yamaha, heli-
gónkari pod vedením Martina Mintála 
a folklórna skupina Senior klub Opoj.
Súčasťou programu bolo uvedenie do života
I. dielu monografie Dlhé Pole – História 
a súčasnosť. Občerstvenie pripravilo PZ 
Lovisko a miestne kuchárky. Stánky mali 
na starosti Dlhopoľci, o. z. Svoj pohľad na
obecné oslavy poskytli niektorí ľudia, ktorí
sa podieľali na ich organizácii. 

„Prípravy na oslavy v pôvodnom ter-
míne sme plánovali na začiatku roka 2020.
Chceli sme prichystať pestrý kultúrny pro-
gram, ktorého súčasťou by boli všetky
spolky a organizácie v obci. Dokonca sme
mali dohodnutý koncert známej speváčky
Kristíny aj tanečnú zábavu vo večerných
hodinách. Súčasťou sprievodných aktivít
mal byť výstup na Javorník, atrakcie pre deti
a športové súťaže. Vzhľadom na rozšírenie
vírusu COVID-19 sa však oslavy nekonali.
Presunuli sme ich teda na jeseň 2021 a som
rada, že sa nám ich podarilo zorganizovať,
hoci nie v takom rozsahu, ako sme pôvodne
plánovali. Myslím si však, že oslavy prebehli

dôstojne a boli na veľmi dobrej úrovni. Za-
čali sme slávnostnou svätou omšou tak, ako
by si to priali aj naši predkovia. Kultúrny
program, občerstvenie, stánky – všetko bolo
v rýdzo dlhopoľskom duchu. Výnimkou
bolo vystúpenie skupiny Senior klub z dru-
žobnej obce Opoj, ktorá sa do Dlhého Poľa
chystala už dva roky. Na oslavách sme do ži-
vota uviedli I. diel monografie Dlhé Pole –
História a súčasnosť. Pozvanie dokonca pri-
jal podpredseda NR SR a Žilinského samo-
správneho kraja Milan Laurenčík, ktorý
našej obci odovzdal cenu Litteras Memo-
riales od predsedníčky Eriky Jurinovej.
Atmosféra bola výborná, počasie nám pria-
lo, ľudia boli radi, že sa konečne stretli 
a verím, že sa im to páčilo. Pri každej akcii,
ktorú organizujeme, cítim určitú zodpo-
vednosť aj obavu, aby všetko dobre dopadlo
a občania boli spokojní, veď to robíme pre
nich. Po skončení osláv som si teda sku-
točne vydýchla.“ 
Ing. Dana Veveričíková – starostka obce
Dlhé Pole   

„Ja by som poďakovala najmä deťom.
Venovali programu voľné chvíle počas
prázdnin a to je dnes výnimočné. No oce-
ňujem celú réžiu. Vyzdvihla by som však
hodnotnú knihu a poďakovala všetkým,
ktorí sa na nej akýmkoľvek spôsobom po-
dieľali. Do rúk občanov sa dostalo dielo,
ktoré podáva kus histórie i súčasnosti obce
tak mladým, ako aj starším. Treba mladej
generácii vštepovať do sŕdc, že je dôležité
zachovávať svoje dedičstvo a napĺňať tak
cyrilo-metodskú myšlienku.“  
Mgr. Mária Mrníková – zástupkyňa riadi-
teľky ZŠ s MŠ Dlhé Pole, vedúca folklórnej
skupiny Drotárik

„Účinkovanie na oslavách obce nás
veľmi potešilo. S prípravami na programe
sme začali v júli. Na úvod osláv sme zaspie-
vali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí. 
V druhom vstupe zaznela pieseň Duhopol,
Duhopol a sedem ľudových piesní v sprie-
vode harmonikára Jozefa Juríčka. Typické
dlhopoľské piesne oživilo vystúpenie man-
želov Kolenčinovcov, ktorí s heligónkou 
zaspievali dve piesne z Terchovej. O tom, 
že nálada bola výborná, svedčí aj fakt, že po
skončení osláv sa dlho do tmy ozývali heli-
gónky a spev zo školského dvora. Aj speváci
z družobnej obce Opoj sa dlho lúčili, kým
nasadli do autobusu na spiatočnú cestu.“ 
Mgr. Dagmar Cingelová – vedúca folklór-
nej skupiny Drotár
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KULTÚRA

700 ROKOV OBCE DLHÉ POLE 
Obec Dlhé Pole oslávilo 700. výročie prvej písomnej zmienky ešte v roku
2020, no kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii sa skutočné oslavy ko-
nali 11. septembra 2021. 

Súčasťou programu bolo uvedenie do života I. dielu monografie Dlhé Pole – História
a súčasnosť

Vystúpenie žiakov folklórnej skupiny Drotárik zo ZŠ s MŠ Dlhé Pole
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„Prípravu som začala modlitbou a myš-
lienkou: Pokúsiť sa s detským speváckym
zborom vystúpiť tak, ako sa naozaj patrí. Po
hudobnej i vizuálnej stránke, ale pritom ich
zjednotiť srdcom. Veď vtedy je to naozaj
kultúra! Na výročie obce som chcela pri-
praviť niečo výnimočné a zároveň naše.
Zvolila som preto jedno hudobno-scénické
dielo s názvom Hry na moste, s ktorým mi
pomohla Eva Letková a môj manžel Peter
Štachura (bývalí členovia FS Rozsutec) a roz-
hodla som sa tak pripomenúť občanom na-
še krásne trávnice. Tie hociktoré dievča
nezaspieva, pretože sú náročné na prácu 
s dychom a je potrebný dobrý hlasový fond,
ku ktorému sme sa postupne dopracovali
len vďaka pravidelnému tréningu. V žiad-
nej obci by nemalo chýbať  hudobné zosku-
penie, a tak som do programu zaradila
mojich akordeonistov  a oslovila som heli-
gónkarov, ktorých v Dlhom Poli vedie uči-
teľ hudby Martin Mintál. Deti vystupo-
vali v nových krojoch, za ktoré chcem 
poďakovať starostke obce Dlhé Pole Dane
Veveričíkovej a starostovi obce Svederník
Romanovi Lisickému. Pripraviť sa na tento
krásny slávnostný deň bolo pre mňa osobne

veľmi náročné. Samotná koncepcia pro-
gramu, obstaranie ušitia krojov, organizo-
vanie letných skúšok mi zabralo veľa času,
ktorý však neľutujem, keď je to pre dobrú
vec. Nejde tu však len o mňa, ale aj o sa-
motné deti. Ako ich správne načasovať, ne-
znechutiť im to neustále takzvané drilovanie
a všetko pri tom robiť s láskou a pokorou. 
A tak sme sa nastavili tak, že samotný deň
osláv sa stal pre nás sviatkom. Bol to deň, na
ktorý nezabudneme, pretože sme si ho užili
naplno srdcom. Vzdali sme na sv. omši
vďaku Bohu Otcovi a potom v radosti 
s krásnymi piesňami, v našom tradičnom
odeve, na ktorí boli pyšní i naši predkovia,
odprezentovali rodákom našu spoločnú
prácu a svojim spôsobom sme napísali
jednu stránku našich dejín.“
Mgr. art. Zuzana Štachurová – učiteľka 
v S-ZUŠ YAMAHA, pobočka Dlhé Pole 

„Pri hodnotení osláv obce mi napadol
takýto príbeh. Ľudský život môžeme pri-
rovnať k peknému perzskému kobercu.
Takýto koberec je umeleckým dielom so
zložitými vzormi v nádherných farbách,
no jeho výroba zaberie veľa času. Kým ži-

jeme, nie sme schopní vidieť celú jeho
krásu, pretože sa nachádzame na spodnej
strane koberca. Vidíme len veľa uzlíkov 
a neusporiadanú zmes farieb. Boh však –
stojac na vrchnej strane koberca, vidí celý
obraz úplne inak. Vidí zmysel a krásu všet-
kých vzorov a nití. Teším sa, že i my raz
prídeme na tú správnu stranu a uvidíme
pravdivý obraz nášho života i našej obce.“ 
Mgr. Eva Letková – vychovávateľka v ZŠ 
s MŠ Dlhé Pole a jedna z organizátorov 

„Takéto významné oslavy by si zaslúžili
viac pozornosti, ale vzhľadom na situáciu
som rada, že sa vôbec uskutočnili. Z celého
dňa som mala veľmi dobrý pocit, stretla som
sa s ľuďmi, ktorých som dlho nevidela a pro-
gram som si naozaj vychutnala. Teší ma, že
súčasťou osláv bolo uvedenie do života
prvej časti monografie o obci a ľudia sa tak
dozvedeli, že takéto dielo vzniklo. Bola to
výnimočná, kolektívna práca a všetci, ktorí
sa na nej podieľali, dali do nej len to naj-
lepšie zo seba a to z oboch kníh aj cítiť.“ 
Klára Trháčová – kronikárka obce Dlhé Pole 

Zostavila Magdaléna Lacková
Foto: Tomáš Hlavatý a Peter Štachura 
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KULTÚRA

Spoločná fotografia žiakov S-ZUŠ Yamaha s učiteľkou Zuzanou Štachurovou

Spoločné vystúpenie skupín Dlhopoľskí
heligonkári a V4S

Heligónkari pod vedením Martina Mintála

Vrcholom kultúrneho programu bolo spoločné vystúpenie folklórnych skupín Drotár 
a Senior klub Opoj. 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
AKTIVITY

Vzhľadom na nepriaznivú pande-
mickú situáciu, začal rok 2021 v základnej
škole dištančným vyučovaním. Aj počas
neho však žiaci robili rôzne zaujímavé 
aktivity. V januári vyrábali siedmaci erby
a deviataci sa popasovali s úlohou „Postav
dom a bývaj v ňom“, ktorá bola témou kon-
trolnej práce z pracovného vyučovania. 
Vo februári sa v tvorivých aktivitách po-
kračovalo. Tretiaci vyrábali koláž zo zim-
nej prírody a piataci popustili uzdu svojej
fantázii pri fašiangových maskách. Žiaci 
šiestej triedy vytvorili miniprojekt na tému
Grécko bájí a povestí a tiež návrh reklam-
ného plagátu na staroveké olympijské hry.
Po jarných prázdninách prišli do svojich
tried žiaci 1.stupňa, starší žiaci pokračovali
v online výučbe. V priebehu marca plnili
piataci úlohy z regionálnej výchovy a vrá-
tili sa k ľudovým zvykom a tradíciám. 
Dievčatá vyrábali veľkonočné vajíčka 
a chlapci drevené hračky. V apríli sa škola
opäť zapojila do pravidelného projektu 
Tehlička pre Sibír, ktorej súčasťou je fi-
nančná zbierka a rôzne aktivity a modlitby.
Na Deň Zeme prváci vyzbierali odpadky 
v areáli školy a prispeli tak svojou trošku 
k čistejšiemu a zdravšiemu prostrediu. 
V máji sa vrátili do školy aj žiaci druhého
stupňa a vyučovanie pokračovalo pre-

zenčne pre všetkých. Máj – lásky čas bol
témou projektu pre seniorov, ktorým žiaci
školy vyrobili pohľadnice a malé darčeky.
Prváci svoje mamy potešili ručne vyrobe-
nými srdiečkami. O tom, že staré CD nie
sú na zahodenie, presvedčili na konci me-
siaca žiačky 5. A, 7. A a 9. A, ktoré dali
kompaktným diskom nový rozmer a môžu
slúžiť ako interiérové dekorácie. 

V septembri prišli do svojich tried
žiaci celej školy, hoci prvý deň sa neko-
nalo spoločné stretnutie, ako po iné roky.
V priebehu nasledujúcich mesiacov deti
robili rôzne aktivity v rámci svojich tried
a aktuálnych opatrení. Napríklad druháci
sa potešili Dňu jabĺčka a deviataci si v no-
vembri dokonca užili film v kine so svo-
jou triednou učiteľkou. Na konci posled-
ného jesenného mesiaca sa žiaci školy
stali súčasťou misijnej aktivity Sladká
pomoc, čím prispeli k zlepšeniu života
detí a mládeže v niekoľkých krajinách
Afriky. Niektoré deti riešili aj test, z kto-
rého sa dozvedeli veľa zaujímavostí o čo-
koláde. V decembri si prváci v rámci
krúžku Zábavná školička vyskúšali vý-
robu svojho vlastného leporela a darče-
kových krabičiek. Základnú školu dokon-
ca navštívil aj Mikuláš s tromi anjelmi,
ktorí okrem sladkostí v rámci epidemio-
logických opatrení merali teplotu a strie-
kali dezinfekciu. Pred Vianocami sa žiaci
školy opäť zapojili do projektu Koľko
lásky sa zmestí do krabice od topánok. 

SÚŤAŽE

V apríli sa v priestoroch školy konala
súťaž Hviezdoslavov Kubín, do ktorej sa 
v tomto roku zapojil len prvý stupeň. 
Víťazkou kategórie poézia sa stala Domi-
nika Jančiová zo 4.A, z druhého miesta 
sa tešila Nina Kuzmíková z 2.A a tretím
bol Marek Štrba zo 4.B. V kategórii pró-
za prvé miesto udelené nebolo, druhé 
miesto obsadili Paulína Trháčová z 3. A 
a Olívia Štachurová zo 4. A, tretie miesto
patrilo Zoji Tichej zo 4. A. Žiaci druhého,
tretieho a štvrtých ročníkov sa zapojili do
súťaže Čitateľský oriešok a diela Martiny
Chochúľovej, Olívie Štachurovej, Vivien
Tolnayovej a Júlie Štekláčovej postúpili do
celoslovenského kola. 
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ŠKOLSTVO

Vpravo: Žiaci 1. A triedy v rámci krúžku
Zábavná školička pred Vianocami veľa
tvorili. Archív ZŠ s MŠ Dlhé Pole

Dole: Prváci vyčistili na Deň Zeme
areál základnej školy. Archív ZŠ s MŠ
Dlhé Pole

Štvrtáčky boli úspešné v literárno-výtvarnej
súťaži spisovateľky Kataríny Mikolášovej.
Archív ZŠ s MŠ Dlhé Pole 
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V septembri sa štvrtáci zapojili do li-
terárnej súťaže Napíš-Uhádni-Ilustruj-
Vyhraj z pripravovanej knihy Kataríny
Mikolášovej pod názvom Komora bab-
ky Želky. Paulína Trháčová získala prvé
miesto nielen v literárnej súťaži, ale stala
sa aj najlepšou znalkyňou babkinej ko-
mory. Mária Dujčíková obsadila v literár-
nej súťaži tretie miesto. Školského kola
geografickej olympiády sa zúčastnilo de-
väť žiakov. Školu v okresnom kole budú
reprezentovať Lukáš Babčaník zo 7. A,
Laura Lacková a Lea Štrbániková zo 6. A
a piataci Zoja Tichá, Ela Ferancová a Ma-
rek Veselovský. Do okresného kola olym-
piády z anglického jazyka postúpili Sofia
Mikolášová zo 7.A a Nikola Holejšovská 
z 9. A. Úspešnými riešiteľmi školského
kola pytagoriády, ktoré sa konalo v de-
cembri sa stali: Viktória Tolnayová, 
Michal Veselovský a Júlia Majerčáková 
z 3.A, Mária Haščíková, Marianna Kon-
tošová a Tereza Kolláriková zo 4. A, Liana
Belániková, Alexandra Štrbániková, Patrik
Gaňa a Marek Veselovský z 5.A, Laura
Lacková, Lea Štrbániková a Dana Rybári-
ková zo 6.A a Romana Korčeková z 8. A.
iBobor je celoslovenská informatická sú-
ťaž, v ktorej majú žiaci základnej školy 
v Dlhom Poli vždy početné zastúpenie 
a nebolo tomu inak ani v tomto roku. 
V kategórii Drobci bol úspešný Michal
Veselovský z 3.A. V kategórii Bobríci sa
darilo štvrtákom Lujze Adamčikovej, 
Jakubovi Adamčíkovi, Paulíne Trháčovej
a piatakom Jakubovi Hruškovi, Liane 
Belánikovej, Ele Ferancovej, Vivien 
Tolnayovej a Angelike Pačkovej. Romana
Korčeková z 8. A bodovala v kategórii 
Kadeti. 

Magdaléna Lacková, zdroj:
www.zsdlhepole.edu.sk 

Z ČINNOSTI ŠKD 

Školský klub detí je neoddeliteľnou
súčasťou základnej školy. Poskytuje vý-
chovu a vzdelávanie v dvoch výchovných
oddeleniach, ktoré navštevujú žiaci 1. – 3.
ročníka po ukončení vyučovania. Je to
jedna „veľká rodina“, kde sa vychováva-
teľky snažia poskytnúť deťom priestor na
oddych, podporujú priateľstvá a tvorivosť,
ale zároveň vytvárajú podmienky na prí-
pravu na vyučovanie. Na začiatku roka
2021 počas nepriaznivej pandemickej 
situácie mal klub dokonca vysunuté pra-
covisko v priestoroch materskej školy, kde
vychovávateľky vyučovali sedem detí 
z prvého stupňa, ktoré sa nemohli vzde-
lávať v domácom prostredí online.  

15

ŠKOLSTVO

Hoci v januári bolo vyučovanie v ZŠ dištančné, niekoľko detí sa vyučovalo prezenčne
v rámci ŠKD v priestoroch materskej školy. Na zábere s vychovávateľkou Evou 
Letkovou. Archív ZŠ s MŠ Dlhé Pole

V máji nacvičili deti z ŠKD divadelné predstavenie Šípková Ruženka. Na zábere s vy-
chovávateľkou Janou Trháčovou.  Archív ZŠ s MŠ Dlhé Pole

Vo februári sa v rámci obmedzení uskutočnil v ŠKD aj karneval. Archív ZŠ s MŠ
Dlhé Pole
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Hoci epidemiologická situácia nebola
priaznivá, klub pripravil pre deti plno
rôznych aktivít. V januári navštívili Kos-
tol sv. Martina, vo februári sa venovali
zvykom nášho kraja, dokonca usporiadali
karneval a vyrábali darčeky ku Dňu sv.
Valentína. Počas jari trávili veľa času 
v areáli školy, v rámci Dňa Zeme čistili
okolie a súťažili v kreslení. Počas mája na-
cvičili divadelné predstavenie Šípková
Ruženka a v júni sa v rámci Medzinárod-
ného dňa detí tešili z hier a súťaží pri
hudbe. V septembri pracovali s prírodni-
nami a učili sa správne stolovať. Október

bol v znamení témy Jeseň, pani bohatá.
Deti ochutnávali plody zo záhrady a vy-
rábali šarkanov. V novembri bola najzau-
jímavejšou činnosťou dramatizácia prí-
behu o sv. Martinovi, v decembri tvorili
Mikulášske čižmičky a stihli aj posedenie
pri vianočnom stromčeku.  

Eva Letková 

MATERSKÁ
ŠKOLA

Materská škola bola podľa epidemio-
logických nariadení otvorená až na za-
čiatku februára, aj to iba pre deti rodičov
pracujúcich v kritickej infraštruktúre 
a neskôr aj pre pracujúcich rodičov z
iných odvetví, ktorí nemohli ostať doma
na home office. Všetky deti sa vrátili 
do škôlky až v prvej polovici apríla. Ani
obmedzené podmienky však učiteľkám
nebránili v mnohých aktivitách, ktoré pre
deti pripravili. V zime kreslili prírodu,
zvieratká v lese a zimné športy. Na jar si
prostredníctvom zážitkového učenia vy-
skúšali sadenie semienok do hliny a vlh-
kej vaty. Krásne diela vznikli aj na témy
Keď sa jar prebúdza, Naša Zem je guľatá,
Vesmír, Na gazdovskom dvore, Na lúke 
a pri vode, Včielky a ich tajomstvá či Mám
rád Slovensko. V máji deti tvorili pre svoje
mamičky a okrem srdiečok ich potešili aj
nádherným virtuálnym predstavením
plným piesní a básní. Deň detí oslávili
drobci v plnej paráde na školskom dvore.
Riešili zábavné úlohy, tešili sa zo športo-
vých aktivít, vyskúšali si svoje zručnosti,
občerstvili sa v bufete „Pod lipou“ a ne-

16
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Jesenné aktivity na školskom dvore. Archív ZŠ s MŠ Dlhé Pole 

Mikuláš potešil deti v materskej škole. Archív ZŠ s MŠ Dlhé Pole

V zime trávili deti z ŠKD veľa času
na čerstvom vzduchu. Archív ZŠ s MŠ
Dlhé Pole
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chýbala ani dobrá hudba. V júni ešte ob-
divovali ukážky cvičenia psov a záchran-
ných akcií, ktoré pripravilo K-9 Training
Center, vyrobili darčeky ku Dňu otcov 
a absolvovali turistickú vychádzku. Pred-
školákov čakalo pred prázdninami tra-
dičné lúčenie s materskou školou. 

V septembri deti pokračovali v zaují-
mavých aktivitách, ktoré pre nich nachys-
tali učiteľky. Okrem maľovania a tvorenia
sa zapojili do prípravy jesennej výstavy,
hrabali listy na školskom dvore a veľa času
trávili na čerstvom vzduchu. V novembri
sa dokonca tešili z divadelného predsta-
venia Kocúr v čižmách. December bol
plný milých prekvapení. Hneď na začiat-
ku mesiaca zavítal do materskej školy 
Mikuláš a obdaroval všetky deti. V ob-
dobí adventu sa deti pri tvorení tešili na
príchod Vianoc. Hoci besiedka pre rodi-
čov sa kvôli hygienickým opatreniam
konať nemohla, učiteľky nacvičili s deťmi
krásny program, ktorý im potom spro-
stredkovali online formou. 

Magdaléna Lacková,
zdroj: MŠ Dlhé Pole 

S-ZUŠ YAMAHA –
DLHÉ POLE 

V tomto kalendárnom roku sa v našej
ZUŠ, tak ako všade, striedalo dištančné
vyučovanie s prezenčným. Hoci sme boli

všetci nútení pracovať aj v online pries-
tore, naša škola to zvládla úspešne a žiaci
nemuseli vyučovanie prerušiť. Koncerty
sa konali len formou video besiedok, po-
dobne ako aj súťaže. Aj napriek tomu žiaci
spolu s učiteľmi obstáli výborne. V januá-
ri sme dostali výsledky z online umeleckej
súťaže ,,Modrý svet očami umenia“, kde
Ela Ferancová (keyboard) získala zlaté
pásmo a cenu poroty za spojenie vážnej  
a populárnej hudby, Rút Štachurová (kla-
vír, bicie) zlaté pásmo, Olívia Štachurová
(spev, heligónka) strieborné pásmo a Do-
minika Jančiová (spev) bronzové pásmo.
V máji sa konal online VI. ročník klavír-
nej súťažnej prehliadky v Sládkovičove,
kde sa Rút Štachurová umiestnila v zla-
tom a Olívia Štachurová v bronzovom
pásme. V júni Ela Ferancová absolvovala
online 13.ročník keyboardovej súťaže,
kde sa umiestnila v striebornom pásme.
V júni taktiež na škole prebehla medzi
pobočkami školská súťaž Yamaha show
2021. Laureátmi jednotlivých kategórií
boli: keyboard – Daniela Králiková, flauta
– Zoja Tichá, klavír – Rút Štachurová. Po-
slednou súťažou pred koncom školského
roka bola medzinárodná spevácka súťaž
Euro pop Contest 2021, kde do česko-
slovenského finále postúpila Rút Štachurová
a skončila na 4. mieste. Pred koncom
školského roka sme ťažisko práce sústre-
dili na Detský spevácky zbor a harmo-
niky, keďže sa blížili oslavy k 700. výročiu
založenia obce. V tomto duchu sa niesli 

aj prázdniny. V septembri sme sa opäť
mohli stretnúť v škole a pokračovať vo 
výučbe. Účinkovali sme so zborom na 
sv. omši a spolu s harmonikármi na sa-
motnom programe osláv 700. výročia 
prvej písomnej zmienky o Dlhom Poli.  
V novembri sme sa opäť preniesli do on-
line priestoru a v tomto duchu sa konal aj
vianočný koncert formou video nahrá-
vok. Bolo to pre žiakov oveľa náročnejšie,
ale samotné koledy a vianočné piesne nás
vždy motivujú k väčšej práci. Tak z toho
vzniklo aj krásne dielo. Akurát nám bolo
veľmi ľúto, že detský spevácky zbor, hoci
mal nacvičené vianočné piesne, nemohol
kvôli opatreniam potešiť našich občanov
a farníkov. Ak Boh dá, zaspievame vám to
o rok.

V našej obci sa žiaci taktiež venujú hre
na heligónku. Hudobné kurzy tu súkrom-
ne vedie Mgr. art. Martin Mintál. Počas
leta 2021 jeho žiaci absolvovali úspešné
vystúpenia ako „Detská heligónkova 
skupina pri folklórnom súbore Jedľovina“.
V júni to bola „Prehliadka heligonkárov
v Kotešovej“, v júli ,,Prehliadka heligon-
károv v Bytči“, v auguste Beskydské 
Slávnosti, „Turzovská cifrovačka“ a nako-
niec v Dlhom Poli  oslavy 700. výročia za-
loženia obce. Vo svojom pôsobení stále
pokračujú a radi medzi seba príjmu aj
ďalších členov. 

Mgr. art. Zuzana Štachurová 
Foto: archív S-ZUŠ YAMAHA
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Žiaci zo speváckeho zboru S-ZUŠ Yamaha dostali za účinkovanie na slávnostiach
obce Dlhé Pole I. diel monografie. Na fotografii s deťmi starostka obce Dana Veveričí-
ková (v strede) a učiteľka Zuzana Štachurová (vpravo).

Rút Štachurová získala v česko-slovenskom
finále medzinárodnej speváckej súťaže Euro
pop Contest 2021 krásne štvrté miesto. 
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Z FARNOSTI
Nepriaznivá, stále pokračujúca epide-

miologická situácia zasiahla na začiatku
roka aj veriacich z farnosti Dlhé Pole. Hoci
kostoly boli zatvorené, kňaz Peter Jankech
viedol sv. omše pravidelne buď sám alebo
za asistencie jedného či dvoch miništran-
tov. Od polovice apríla boli bohoslužby po-
volené len s obmedzeným počtom ľudí.
Máj priniesol do duší veriacich „svetlo ra-
dosti“ z opätovného stretnutia v kostoloch.
Hoci sa museli dodržiavať všetky hygie-
nické nariadenia, na svätú omšu mohli
prísť všetci, ktorí o to prejavili záujem. Prvé
sväté prijímanie sa však nekonalo, pretože
deti neboli kvôli chýbajúcej prezenčnej vý-
učbe dostatočne pripravené. Slávnosť sa
posunula do nasledujúceho roka, a tak bu-
de v obci na jar 2022 prvé sväté prijímanie
pre tretiakov aj štvrtákov. 

Počas letných mesiacov bývali boho-
služby pravidelne v Kaplnke u Mrníkov 
či iných kaplnkách v obci. V máji sa ko-
nala pobožnosť v Kaplnke Panny Márie
Lurdskej v Bôrí a pri Soche sv. Jána Ne-
pomuckého u Forbakov. V júni sa mohli
veriaci zúčastniť eucharistickej procesie 
a sv. omše v Kaplnke u Zajacov na Kame-
nitom. Bohoslužby v Kaplnke u Jančí a pri
Kríži na Stolečnom boli v auguste. Na
jeseň sa tradične konala sv. omša v Ka-
plnke u Staníkov aj v Kaplnke v Bôrí. 
V sobotu 11. septembra oslavovala obec
Dlhé Pole 700. výročie svojho založenia 
a pri tejto príležitosti bola zorganizovaná
aj slávnostná svätá omša v Kostole sv.
Martina. V priebehu novembra sa usku-
točnila rekolekčná sv. omša, hodová sv.
omša a mládež vo farnosti sa v hojnom
počte prihlásila na blížiacu sa sviatosť bir-
movania. Od konca tohto mesiaca boli bo-
hoslužby opäť len pre obmedzený počet
ľudí, neboli však zakázané úplne, a tak ve-
riaci slávili vianočné sviatky v kostole. 

Kňaz Peter Jankech bol počas celé-
ho roka nápomocný a ústretový pri spo-
vediach, krstoch, sobášoch a najmä 
pohreboch, ktorých bolo v roku 2021 mi-
moriadne veľa. Okrem toho sa vo farnosti
diali aj iné aktivity súvisiace s obnovou
Kostola sv. Martina. Na jar bola dokon-
čená výmena krytiny na streche kostola 

Z FARNOSTI
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V nedeľu 12. septembra celebroval sv.
omšu v Kaplnke u Mrníkov františkánsky
kňaz Imrich Neslušan, ktorý pôsobí na
Sicílii. Foto: Magdaléna Lacková 

Výmena liturgického zariadenia v Kostole sv. Martina v Dlhom Poli. Záber pochádza 
z 19. apríla 2021.  Foto: Milan Medvedík

Dokončenie výmeny krytiny na streche
Kostola sv. Martina v máji 2021.
Foto: Michal Tarabík
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a do interiéru bolo nainštalované nové 
liturgické zariadenie.  

ERKO – HNUTIE
KRESŤANSKÝCH

SPOLOČENSTIEV DETÍ
V našej farnosti pôsobí eRko – hnutie

kresťanských spoločenstiev detí, ktoré aj 
v roku 2021 robilo rôzne aktivity pre deti 
a mládež. Prvá polovica roka bola náročná
kvôli pandemickým opatreniam, ale ob-
ľúbený eRko tábor v lete sa už konal. Deti
si užili týždeň v Oravskej Lesnej a navštíviť
ich prišiel aj kňaz Peter Jankech, ktorý tam
odslúžil svätú omšu. Na jeseň bolo spo-
ločné stretávanie už problematickejšie,
preto si vedúce pripravili pre deti eRko
poštu. Boli to rôzne úlohy, ktoré deťom pri-
niesli do poštovej schránky a tie ich riešili
doma alebo v teréne. Vyskúšali si hľadanie
pokladu, pomáhali starým rodičom a plni-
li výzvy z adventného kalendára. Na konci
decembra sa eRkári tradične zapojili do ce-
loslovenskej kampane Dobrá novina. Deti
každoročne prinášajú zvesť o narodení Je-
žiša do domov a zbierajú peňažné prís-
pevky pre rozvojové projekty v Afrike.
Kvôli epidemiologickej situácii sa koledo-
vanie už druhý rok uskutočnilo v kostole.
Podarilo sa vyzbierať sumu 2 590 €. Pe-
niaze poputujú do Ugandy, kde podporia
mladých začínajúcich podnikateľov – 
včelárov, pekárov, pestovateľov kávy a pod.
Aj v roku 2022 sa môžu deti tešiť na kaž-
doročný letný tábor, ktorý sa bude konať 
v Hútoch na Orave a v septembri na tra-
dičné stretká. Aktuálne informácie môžu
záujemcovia sledovať na facebookovej
stránke: eRko Dlhé Pole.

Eva Letková, Magdaléna Lacková,
Andrea Brezániová, Karolína Dujčíková  

Z FARNOSTI
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Hore: Hodová sv. omša v Kostole sv.
Martina sa konala v nedeľu 14. novem-
bra 2021. Foto: Magdaléna Lacková 

V strede: Slávnostná sv. omša pri príle-
žitosti osláv 700. výročia založenia obce
sa konala 11. septembra 2021. Foto:
Magdaléna Lacková

Dole: Pobožnosť v Kaplnke Panny Márie
Lurdskej v Bôrí v nedeľu 16. mája 2021.
Foto: Milan Medvedík
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Základná organizácia (ZO) Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých (SZTP)
Dlhé Pole združovala v kalendárnom roku
2021 spolu 41 členov – z toho 34 členov 
z obce Dlhé Pole a 7 členov zo Svederníka.
V prvých mesiacoch 2021 nám vzniknutá
pandemická situácia v súvislosti so šírením
COVID-19 nedovoľovala stretávať sa. Vzá-
jomne sme sa kontaktovali telefonicky, prí-
padne e-mailovou poštou. Aspoň takýmto
spôsobom sme sa mohli podporiť. Spolu-
prácu s Okresným a Krajským centrom
SZTP Žilina sme taktiež riešili telefonicky,
prostredníctvom Slovenskej pošty a e-mai-

lovej pošty s pani Máriou Antalovou –
predsedníčkou Krajského centra SZTP 
Žilina.

S postupným uvoľňovaním opatrení sa
nám podarilo spoločne stretnúť 21. 7. 2021
na výročnej členskej schôdzi spojenej so
spoločenským posedením. Zároveň sa ob-
novila činnosť na okresnej a krajskej
úrovni. Okresnému centru Žilina sa poda-
rilo zorganizovať dva kurzy sociálnej re-
habilitácie (KSR) v Turčianskych Tepli-
ciach v penzióne Milka. Júnového kurzu
(12. 6. – 18. 6.) sa z našej ZO zúčastnila Anna
Holániková. Prelom jesenných mesiacov

(26. 9. – 2. 10.) si pobytom v Turčianskych
Tepliciach spríjemnili štyria naši členovia:
Helena Šutaríková, Anna Holániková st. 
a manželia Jarošovci. Dňa 14. 9. 2021 sa 
v Dennom centre pre seniorov v Žiline –
Bytčici uskutočnili jesenné športové hry te-
lesne postihnutých. Našu ZO zastupovali
Mária Fedorová a Anna Holániková. V me-
siaci jún (11. 6. – 12. 6.) a v mesiaci október
(2. 10. – 3. 10.) sa uskutočnil vzdelávaco-
rehabilitačný pobyt určený pre predsedov
a hospodárov základných organizácií 
v rámci okresu a zároveň prebehlo zasad-
nutie okresnej rady, ktorého sa pravidelne
zúčastňuje predsedníčka ZO.

Touto cestou by som sa v mene členov
ZO SZTP Dlhé Pole chcela poďakovať všet-
kým, ktorí nám pri našej činnosti akým-
koľvek spôsobom pomáhajú. Zvlášť ďaku-
jem Ing. Dane Veveričíkovej – starostke
obce Dlhé Pole, ďalej Mgr. Romanovi 
Lisickému – starostovi obce Svederník ako
aj obecným zastupiteľstvám za finančnú
podporu, ústretovosť a ľudský prístup. Do
nového roku 2022 želáme všetkým zdravie,
Božie požehnanie a pokoj v rodinách. 
Nestrácajme vieru v zlepšenie „kovidovej“
situácie a tešme sa na pekné chvíle, ktoré
nás určite ešte v budúcnosti čakajú.

Ing. Mária Fedorová – predsedníčka
ZO SZTP Dlhé Pole
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SPOLKY A ORGANIZÁCIE

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SZTP

Príprava občerstvenia na výročnú členskú schôdzu. Foto: archív ZO SZTP

Keďže naše občianske združenie
vzniklo 9. 2. 2016, pri príležitosti 5. vý-
ročia sme plánovali výnimočný sláv-
nostný rok plný rôznych akcií. Pan-
demická situácia však pozmenila naše
plány a sme radi, že sa podarili aspoň
komornejšie stretnutia. Opäť sme nazreli
do sveta včiel v spolupráci s organizáciou
NAŠE VČELY o.z. Priučili sme sa ako
ujo Julo s tetou Alenkou včelária a pre-

zradili nám ďalšie nové tajomstvá o fas-
cinujúcom živote týchto malých dôleži-
tých stvorení. Súčasťou aktivity Prázdni-
nová návšteva úľov, ktorá sa konala 
22. augusta v Rosine, boli aj tvorivé 
dielne a deti si spolu s rodičmi a ostat-
nými účastníkmi vytvorili domčeky pre
hmyz. Vlastnoručne ich vymaľovali, zo-
brali domov a zavesili na stromy vo svo-
jich záhradách v Dlhom Poli. 

Školský rok sme odštartovali 5. roční-
kom Šarkaniády pri Kaplnke v Bôrí. Spo-
ločne s kňazom Petrom Jankechom sme
sa pomodlili a potom šantili po kopci. Na
oblohu sme vypustili zvieratká, prin-
cezné, orlov aj rozprávkové bytosti a vy-
fúkli stovky tancujúcich bubliniek.
Všetko potrebné na „opekačku“ pripravili
Roman Ďuráčik a Jozef Lacík, vďaka kto-
rým sme si vychutnali na ohníku pripra-
venú chrumkavú slaninku, špekáčiky,
chlebík a iné dobroty. Samozrejme, ne-
chýbalo ani tradičné preťahovanie lanom
a za odmenu si deti odniesli sladkosti 
a zážitky zo spoločne stráveného nedeľ-
ného popoludnia s rodičmi, starými ro-
dičmi a kamarátmi. Členovia nášho
združenia so svojimi výrobkami a aktivi-
tami boli tiež súčasťou obecných osláv pri
príležitosti 700. výročia založenia Dlhého
Poľa, ktoré sa konali v septembri.  

Veríme, že rok 2022 nám opäť prine-
sie možnosti stretnúť sa, zašportovať, vy-
hrať nové trofeje, zavesiť v izbičke zaslú-
žené medaile, pochutnať na skvelom gulá-
šiku, zabaviť sa, spoznať nových kamarátov
a prežiť nové zážitky. Tešíme sa na Vás!

Mgr. Martina Ďurčová – riaditeľka
Dlhopoľci o. z. 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE DLHOPOĽCI 

Prázdninová návšteva úľov v Rosine. Foto: archív Dlhopoľci o. z. 
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SPOLKY A ORGANIZÁCIE

Dúfali sme, že rok 2021 bude v prípade
pandemických opatrení optimistickejší 
a tešili sme sa na tradičné  stretnutia na tu-
ristických podujatiach podľa kalendára, ale
i na  regionálnych či celoslovenských stret-
nutiach. Opak bol však pravdou. Viacero 
z našich plánovaných podujatí sme museli
zrušiť alebo uskutočniť len v malých sku-
pinkách či individuálne. Trojkráľové Ka-
menité sa však za obmedzených opatrení
konalo, podobne i Drotárska stopa nad
Dlhým Poľom. Zima s dostatkom snehu
priala milovníkom bežeckého lyžovania 
a upravená stopa hrebeňom Javorníkov
umožnila dobré využitie voľného času 

v dobe obmedzení. Pre zákaz zhromažďo-
vania sa neuskutočnila ani výročná členská
schôdza. V letnom období sme po uvoľnení
opatrení pokračovali podľa plánu podujatí.
Uskutočnil sa celoslovenský zraz vysoko-
horských turistov v Tatranskej Lomnici,
dvojdňové putovanie Dlhopoľským chotá-
rom či „Nočný výplaz“ na Javorník. V rám-
ci regiónu to bolo stretnutie z družobného
PTTK z Bielsko – Biala na Veľkej Rači či se-
minár inštruktorov vysokohorskej turistiky
na Malinom Brde. Tiež by som spomenul
septembrové trojdňové putovanie Malými
Karpatami, kde sme postupne navštívili
hrady Čachtice, Korlátka, Ostrý Kameň,

JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA
Činnosť organizácie v roku 2021 bola z dôvodu pretrvávania nepriaznivej situácie

v súvislosti so šírením COVID-19 veľmi obmedzená. Bývalo zvykom, že sme sa v pri-
ebehu roka stretávali pri rôznych príležitostiach, no opäť nám to nebolo umožnené.
Prísne opatrenia trvali až do júna. Po ich uvoľnení sme mohli 12. augusta zorganizo-
vať výročnú schôdzu. Na posedení s občerstvením a pri hudbe skupiny Dlhopoľskí he-
ligonkári sme tiež oslávili jubileum 28 našich členov. Ďalšou akciou bolo posedenie
na Poľovníckej chate, ktoré sa konalo 25. augusta za účasti 53 členov. Vynikajúce ku-
chárky z našich radov pripravili chutný guláš, muži zabezpečili opekanie a ostatní 
sa postarali o sladké občerstvenie. Pri skupine Dlhopoľskí heligonkári nebola núdza
ani o dobrú náladu. Všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali, patrí veľké poďakova-
nie. V septembri sa opatrenia opäť sprísnili a spoločné podujatia boli obmedzené. 

Naša organizácia získala v roku 2021 od OO JDS Žilina štyri liečebné poukazy so
štátnou dotáciou 50 eur. Dva z nich využili Vlasta Urbaníková a Jolana Pačková, ktoré
boli v júni v kúpeľoch Lúčky a ďalšie dva Emília Gjablová a Pavlína Šimuláková, ktoré
si oddýchli v kúpeľoch v Piešťanoch. Čo sa týka členov, JDS ZO Dlhé Pole malo ku
koncu roka 2021 celkovo 66 členov, z toho 56 žien a 10 mužov. Najviac členov (43) je
vo veku od 71 do 80 rokov, čo je znakom toho, že naša základňa starne. 

Všetkým členom, ale i nečlenom želám v roku 2022 hlavne pevné zdravie, 
šťastie, lásku a pokoj v rodinách. Nestrácajte radosť zo života a vieru, že sa Vám aj to
menej dobré podarí prekonať a že opäť vo Vašom živote budú aj pekné chvíle. 

Anna Fuljerová – predsedníčka ZO JDS Dlhé Pole

Beckov, zámok Smolenice, Štefánikovu
mohylu na Bradle, slovanské hradisko 
Molpír, jaskyňu Driny či najvyšší vrchol
Malých Karpát Záruby. Záver roka bol opäť
v réžii pandémie, a tak bolo zrušené ob-
ľúbené koncoročné stretnutie pri kapust-
nici, ako i Silvestrovské výstupy.

Vhodným doplnkom v čase obmedzení
je plnenie rôznych turistických tematických
odznakov Slovenska, ktoré vydalo ústredie
KST, ako napríklad Najvyššie vrcholy slo-
venských pohorí, hrady a zámky Slovenska,
cesta hrdinov SNP, za krásami Slovenska,
cyklovrcholy Slovenska alebo regionálne
rady OTO Liptov, Kysuce, Turiec, ale i ďal-
šie v rôznych oblastiach Slovenska. V prie-
behu roka sme začali s prácami na stud-
ničke, ktorá sa nachádza pri Kaplne u Jančí.
Zatiaľ sa uskutočnili dve brigády, ktorých
súčasťou bolo sprístupnenie terénu a výko-
pové práce. V prácach by sme chceli po-
kračovať v jarných mesiacoch. Čo sa týka
členskej základne, v roku 2021 sme mali re-
gistrovaných 90 členov, z toho 73 dospe-
lých, tri deti, piatich seniorov, dvoch
študentov a siedmich ZŤP. Výbor pracoval
v zložení: Štefan Dočár – predseda, Mirka
Šeďová – hospodár, Ján Ďurech – člen,
Peter Rybárik – člen, Štefan Machynka –
člen. Kontrolnú radu tvorili Jana Tomaš-
cová, Tatiana Ďuranová a Marcela Filipová.
V novom roku prajem všetkým dobré zdra-
vie, krásne zážitky z prírody a lepší rok ako
ten predchádzajúci.

Štefan Dočár – predseda
KST Dlhé Pole

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

Pri putovaní Malými Karpatmi navštívili členovia KST Dlhé Pole aj Mohylu Milana Ras-
tislava Štefánika na Bradle. Foto: archív KST

„Nočný výplaz“ na Javorník.
Foto: Michal Tarabík
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TJ DLHÉ POLE 

Tento futbalový ročník je pre nás 
v mnohých veciach pozitívny aj napriek
nie celkom ideálnemu umiestneniu v ta-
buľke. Po zastabilizovaní kádra z minulej
sezóny sme chceli nadviazať na veľmi
dobré výsledky z posledných zápasov. To
sa nám bohužiaľ nepodarilo z dôvodu 
absencie niekoľkých našich hráčov. Hneď
na úvod sezóny sa zranil Dano Čakajík 
a taktiež takmer na mesiac vypadol Vla-
dimír Papajčík. Prakticky nám úplne vy-
padol stred poľa. Následne ešte na pár
zápasov pre zranenie absentoval Filip
Tornáry a Richard Gajdošík, takže tréner
Marek Špener mal čo robiť, aby poskladal
zostavu. Ani jeden zápas sme nedokázali
postaviť 11 rovnakých hráčov, čo sa odra-
zilo na konečnom šiestom postavení v ta-
buľke II. DOXXbet triedy dospelých. 

Za pozitívne však pokladám, že sa vrá-
tili naši mladí odchovanci Matej Rybárik 
a Marián Pallo, ktorí doteraz hrávali v Hri-
čove vyššiu súťaž. Taktiež k nám z toho 
istého tímu prišiel Jakub Hárok. Po zasta-
bilizovaní kádra by sme chceli do tímu 
prijať čo najviac vlastných odchovancov. 
V predsezónnych prípravných zápasoch
chceme dať určite šancu Dominikovi 
Pačekovi, Adriánovi Kantorikovi a ďalším

16- a 17-ročným hráčom, o ktorých sme
presvedčení, že by už na jar mohli plno-
hodnotne nastupovať v súťažných zápa-
soch. Naša filozofia kladie veľký dôraz na
mládež. Vďaka výbornej práci Barbory 
Holejšovskej máme žiakov na veľmi dobrej
úrovni a je veľká perspektíva na založenie
prípravky, ktorá už pol roka trénuje. Pokiaľ
sa nám podarí na ďalšiu sezónu poskladať
aj dorast, tak  to bude veľký skok vpred,
hoci to bude finančne náročnejšie. 

Veľa peňazí z rozpočtu sa míňa na
údržbu či budovanie športového areálu.
Dlhodobo máme vďaka Dušanovi a Fili-
povi Tornáryovcom trávnik na veľmi
dobrej úrovni. Z väčšej časti už máme do-
končený interiér šatní. Zrekultivovali sme
areál za striedačkami a za bránou, aby sa
dal pravidelne udržiavať a kosiť. Vďaka
týmto prácam, ktoré sme uskutočnili vy-
zerá aj okolie futbalového ihriska repre-
zentatívne a ak budeme v tejto činnosti
pokračovať, tak do dvoch rokov môže byť
naozaj ukážkové. Tento rok sme vďaka
dotácii od obce začali rekonštruovať aj
umelú trávu. Predpokladá sa, že dokon-
čená by mohla byť do marca. Celý pro-
jekt si zobrali na starosť Karol Feranec 
a Dušan Tornáry. Na záver patrí veľká
vďaka pani starostke a obci Dlhé Pole za
podporu nášho klubu z rozpočtu obce.

Zostava TJ Dlhé Pole:
Oldřich Nikrmajer, Tomáš Thiel, Mi-

roslav Bohdan, Andrej Ďuriš, Branislav
Badura, Daniel Čakajík, Dominik Gašiak,
Erik Argaláš, Filip Tornary, Ivan Micha-
lec, Jakub Hárok, Jakub Dzirbík, Kristián
Bohdan, Peter Bohdan, Luboš Závadský,
Marián Pallo, Martin Štrbánik, Matej 
Rybárik, Michal Badura, Miroslav Šotník,
Pavol Milo, Patrik Dobroň, Peter Ondruš,
Richard Gajdošík, Roman Šušlík, Tomáš
Kubošek, Vladimír Papajčík, Šimon Vacu-
lík. Tréner: Marek Špener

Michal Kubošek
predseda TJ Dlhé Pole

TJ DLHÉ POLE ŽIACI

Žiaci TJ Dlhé Pole zimovali po jesen-
nej časti súťaže ročníka 2020/2021 na
druhej priečke. Nakoľko celú krajinu za-
stavil COVID-19, tak sa jarná časť súťaže
ani nezačala a celý súťažný ročník OBFZ
sa anuloval. Po uvoľnení opatrení koncom
júna 2021 sa opäť začalo trénovať a pri-
pravovať na ďalšiu sezónu 2021/2022. Na-
koľko u žiakov skončil silný ročník 2006,
ktorí už nemohli hrať za túto kategóriu,
museli sme káder doplniť o nových hrá-
čov. Záujem o tréningy je veľký. Momen-
tálne v TJ Dlhé Pole žiaci registrovaných
20 chlapcov a 4 dievčatá, ale do tréningo-
vého procesu sa zapájajú aj deti, ktoré ešte
nie sú registrované. Naďalej pokračujú aj
tréningy prípravky pre deti od 5 rokov.
Do jesennej časti súťaže sme nastupovali
s nadšením a odhodlaním dosiahnuť čo
najlepšie  výsledky. Naši žiaci dosiahli
slušné výsledky vzhľadom na obnovu
kádra v jesennej časti súťaže a nachádzajú
sa na 10. mieste v tabuľke I. MIRAGE 
triedy žiakov. Momentálne nemôže tré-
ningový proces kvôli pandemickej situácii
prebiehať naplno, ale dúfame, že v ja-
nuári sa opäť stretneme a budeme pokra-
čovať v dobre rozbehnutej práci.

Zostava TJ Dlhé Pole žiaci:
Samuel Brehovský, Jakub Kašovský,

Eliáš Špecík, Adrián Oravčík, Tobias 
Podvorečný, Martin Medvedík, Patrik
Lipták, Daniel Stolárik, Nikolas Stolárik,
Roman Helecz, Nicolas Michal Fakun-
díny, Filip Lacík, Juraj Mičura, Šimon
Forbak, Martin Pleško, Patrik Ďuráčik,
Samuel Cigánik, Nikolas Bíreš, Filip Ka-
šovský, Nina Lisíková, Kristína Mičurová,
Nikola Černáková, Nikola Holejšovská.
Tréner: Juraj Král 

Barbora Holejšovská
vedúca TJ Dlhé Pole žiaci

ŠPORT
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TJ Dlhé Pole. Foto: archív TJ Dlhé Pole

TJ Dlhé Pole žiaci. Foto: Michal Tarabík 
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ŠPORTOVÝ KLUB
DLHÉ POLE 

V apríli 2021 vzniklo v obci nové ob-
čianske združenie Športový klub Dlhé
Pole. Jeho zakladajúcimi členmi sú zväčša
bývalí žiaci lyžiarskeho oddielu TJ Dlhé
Pole pod vedením Ľuboša Gabčíka, ktorý
pôsobil v obci do roku 1996. Predsedom
klubu je bývalý reprezentant Slovenskej
republiky v behu na lyžiach Pavol Lacko 
a ďalšími členmi, ktorí stáli pri zrode klu-
bu sú: Michal Šurab, Radoslav Puckala,
Žaneta Ondrušová, Monika Ďuráčiková,
Vladimíra Tichá a Magdaléna Lacková.
Hlavným cieľom klubu je podpora špor-
tovej činnosti detí a mládeže v obci, za-
meriava sa predovšetkým na bežecké
lyžovanie, ale aj na všeobecnú športovú
prípravu. Ako akreditovaní tréneri pôso-
bia Pavol Lacko a Žaneta Ondrušová. 

Vďaka spolupráci s obcou Dlhé Pole 
a ZŠ s MŠ Dlhé Pole klub používa na tré-
ningy areál školy a telocvičňu. Letné me-
siace využili členovia na úpravu ihriska
pri budove základnej školy a podarilo sa
im upraviť atletický ovál. Na brigádach sa
zúčastnili dospelí i deti a všetkým, ktorí
ochotne pomohli, patrí veľké poďakova-
nie. Zveľaďovanie tohto priestoru bude
pokračovať aj v nasledujúcom období. 

Do športového klubu sa na začiatku
školského roka prihlásilo 30 žiakov, ktorí
boli rozdelení do dvoch skupín podľa
veku. Tréningy v priestoroch telocvične
začali v októbri. Deti sa prostredníctvom
hry postupne zlepšovali v rôznych špor-
tových disciplínach a radosť z pohybu do-
kazovali pri každej príležitosti. Počas
nepriaznivej epidemiologickej situácie

dokonca trénovali online. Koncom de-
cembra napadol sneh a členovia klubu sa
postarali o stopu na atletickom ováli aj na
lúkach v časti Biesová. Podmienky tak

boli vhodné na prvé tréningy na bežkách.
Mnohé deti stáli na nich prvý raz v živote,
no už po pár hodinách bolo vidieť po-
kroky. Žiakov prišla podporiť aj riaditeľka
ZŠ s MŠ Dlhé Pole Mária Šimuláková,
ktorá si beh na lyžiach vyskúšala na vlast-
nej koži. V prípade vhodných snehových
podmienok plánuje klub úpravu ďalších
bežeckých tratí s víziou na prepojenie
dlhopoľskej doliny s Beskydsko-Javorníc-
kou magistrálou. 

Športový klub Dlhé Pole okrem trénin-
gov pre deti ponúka tiež kurzy bežeckého
lyžovania pre dospelých, požičiavanie 
a servis bežiek. V priebehu roka plánuje
zorganizovať niekoľko športových podujatí
pre verejnosť a uvíta ďalších priaznivcov.
Členom klubu sa môže stať ktokoľvek, kto
vyplní prihlášku a zaplatí členské. Získa
tým rôzne výhody a zároveň podporí
dobrú vec. Záujemcovia nájdu viac infor-
mácií na facebooku ŠK Dlhé Pole a webo-
vej stránke obce Dlhé Pole. 

Magdaléna Lacková
Foto: archív ŠK DP 
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ŠPORT

Úprava atletického oválu na ihrisku pri základnej škole.

Súčasťou tréningu v kopcovitom teréne bol beh na Javorník.

Prvé tréningy na bežkách absolvovali žiaci v areáli základnej školy. 

Úprava atletického oválu na ihrisku pri základnej škole.

Súčasťou tréningu v kopcovitom teréne bol beh na Javorník.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

V roku 2021 obec Dlhé Pole vydala monografiu obce k príležitosti 700. výročia o prvej písomnej zmienke. Mo-
nografia Dlhé Pole – História a súčasnosť vyšla v dvoch dieloch. V prvom z nich čitateľov zaujme história obce do
konca 20. storočia, dejiny farnosti, rôzne formy ľudovej kultúry a pre našu obec typické drotárstvo. V druhej časti
sa môžete tešiť na prírodné a hospodárske pomery, školstvo, šport, záujmové združenia, súčasné dianie v obci 
a životy mnohých významných osobností. Rodáci si tu nájdu známe miesta, tváre svojich blízkych a veľa zaují-
mavých informácií z dávnej i nedávnej minulosti. Starším možno pripomenie chvíle z detstva a mladým priblíži
osudy pradedov.
Obe časti monografie je možné kúpiť na obecnom úrade v Dlhom Poli v cene 10 eur za kus. 
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