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PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE

Vážení občania, 

D ostáva sa Vám do rúk 4. vydanie dl-

hopoľských novín, ktoré každoroč-

ne vydáva obecný úrad v Dlhom Poli. Sú 

určené Vám, milí občania, ktorí sa zaují-

mate o dianie v našej obci a radi si spo-

lu s nami  zrekapitulujete,  čo všetko sa za 

rok 2015 u nás udialo, ale aj čo nás čaká 

v roku 2016. 

V novinách nájdete základné informácie 

z obecnej matriky, v stručnosti udalosti 

roku 2015 aj plány na rok 2016.  Nechýba-

jú dôležité telefónne čísla, úradné hodiny, 

miestne poplatky a samozrejme rozpočet 

obce a uznesenia z obecného zastupiteľ-

stva. Miestne dane a poplatky zostávajú aj 

v roku 2016 nezmenené, teda poplatok za 

komunálny odpad 20 eur, poplatok za psa 

7 eur, nemenia sa ani poplatky za nehnu-

teľnosti, viac budeme však platiť za pitnú 

vodu a to 20 eur za osobu na rok. 

V pravidelnej rubrike o spolkoch a or-

ganizáciách Vám priblížime činnosť Po-

ľovníckeho združenia LOVISKO a nebu-

de chýbať ani zaujímavý rozhovor s fran-

tiškánskym bratom Imrichom Nesluša-

nom, ktorý pochádza z našej obce. Novin-

kou je rubrika reportáž, kde Vám trochu 

iným spôsobom predstavíme jednu zná-

mu a predsa obyčajnú drevenicu v obci. 

Asi každému z nás ubehol rok 2015 veľ-

mi rýchlo, pre niekoho bol úspešný, pre 

niekoho možno menej. Všetkých nás ale 

potrápil v letných mesiacoch veľkým tep-

lom a dlhým suchom.

Prejavilo sa to aj nedostatkom pitnej 

vody. Posilnené zdroje vody u Boncov 

a  na Záhradách, ktoré obec realizova-

la v predchádzajúcich dvoch rokoch nás 

zachránili pred nedostatkom vody. Pra-

videlne sme kontrolovali a monitorova-

li stav vo vodojemoch a robili opatre-

nia tak, aby občania nepocítili nedosta-

tok vody. Až v októbri a novembri sme 

vodu dovážali na doplnenie zo SEVA-

KU obecnou cisternou priamo do vodo-

jemov, kým sa po dažďoch stav čiastočne 

nestabilizoval.   

V roku 2015 nás mnohých, hlavne ma-

lých poľnohospodárov potrápili aj divia-

ky, ktoré sa akosi nekontrolovateľne roz-

množili nielen u nás, ale aj v celom okolí 

a regióne. Dúfajme, že väčšie kvóty, ktoré 

má Poľovnícke združenie pomôžu tento 

nemilý stav vyriešiť. V lete sme si pripo-

menuli 695. výročie 1. písomnej zmien-

ky o našej obci, v novinách sa dočítate aj 

o  ostatných obecných akciách a samo-

zrejme o realizovaných projektoch.

Zároveň sa chcem poďakovať za spolu-

prácu pracovníkom obecného úradu, 

poslancom obecného zastupiteľstva, or-

ganizáciám a spolkom účinkujúcim v na-

šej obci,  jednoducho všetkým občanom, 

ktorí na úkor svojho voľného času pomá-

hajú pri organizovaní kultúrno–spolo-

čenských a  športových podujatí v obci. 

Všetkým patrí veľká vďaka. Tiež ďaku-

jem nezamestnaným občanom, ktorí vy-

konávajú na úrade aktivačné práce a sú 

nápomocní pri udržiavaní čistoty v obci 

a pri všetkých bežných činnostiach.

Zároveň chcem pripomenúť, že každý, kto 

má záujem akokoľvek spolupracovať s ob-

cou alebo má zaujímavý nápad, má dve-

re otvorené. Som presvedčená, že najlepší 

spôsob ako veci vyriešiť je vzájomná pria-

ma komunikácia.

Na prahu Nového roka 2016 Vám chcem 

zaželať veľa zdravia, múdrych a správ-

nych rozhodnutí a veľa sily odolávať ne-

duhom našej doby a zvládať prekážky, 

ktoré nám občas život znenazdajky pri-

praví. Prajem si, aby sme v obci žili po-

kojne a aby sa každý o to pričinil svojím 

konaním a správaním.

Ing. Dana Veveričíková

starostka obce
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MATRIKA INFORMUJE 

NAŠI NOVÍ OBÈIANKOVIA

Tamara Brehovská 6. 4. 2015 Žilina 

Vanesa Papučíková 21. 4. 2015 Žilina 

Anna Šípková  4. 6. 2015 Žilina 

Michaela Ďurčová 17. 7. 2015 Čadca 

Michal Cabadaj   23. 9. 2015 Čadca 

Karin Kašovská  19. 10. 2015 Žilina

Juraj Trháč  31. 12. 2015 Žilina

MANŽELSTVO UZATVORILI

Anton Oravčík a Michaela Chovanculiaková   

   7. 2. 2015  Žilina 

Miroslav Hreus a Martina Terchovanová    

   28. 3. 2015 Žilina

Miroslav Janišík a Ľudmila Fučková     

   31. 3. 2015 Dlhé Pole

Matteo Mellini  (Taliansko) a Gabriela Škorčíková   

   2. 5. 2015 Dubnica n.Váhom

Michal Belánik a Veronica Leigh Aurora Heide (Kanada)  

   16. 5. 2015 Bytča

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Karol Pistovčák  4. 1. 2015

Jozef Dedič  29. 1. 2015

Štefan Rejda  30. 1. 2015

Veronika Červenková 11. 2. 2015

Jozef Kondrčík  22. 2. 2015

Karol Brodek  14. 3. 2015

Štefan Rybárik  25. 3. 2015

Vladimír Dávidík  28. 3. 2015

Jozef Šimulák  4. 4. 2015

Milan Psocík  8. 4. 2015

René Židek  9. 5. 2015

Vincencia Korduláková 19. 5. 2015

Viera Janurová  30. 5. 2015

Jozef Lacík  15. 6. 2015

Milan Belánik  23. 7. 2015

Vladimír Kúdelčík 12. 8. 2015

Štefan Kuhajdík  1. 9. 2015

Jolana Blažeková  5. 9. 2015

Vladimír Medvedík 10. 9.2015

Rudolf Dujčík  10. 9. 2015

Miroslav Mecko  13. 10. 2015

Juraj Strelčík  16. 10. 2015

Jozefa Haščíková  22. 10. 2015

Ján Urbánek  1. 11. 2015

Emília Mišíková  9. 11. 2015

Anna Suranová  23. 11. 2015

Rudolf Šimulák  4. 12. 2015

Viera Mikolášová  10. 12. 2015

Ľudovít Zuzík  10. 12. 2015

Štefánia Košťálová 17. 12. 2015

Jaroslav Barník  19. 12. 2015

    

Česť ich pamiatke
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AKTUALITY 

UDALOSTI ROKU 2015

V roku 2015 sme zorganizovali pre 

občanov viacero kultúrno – spolo-

čenských akcií, ako Deň matiek, Uvíta-

nie detí do života, Stretnutie s dôchodca-

mi, Oslavy obce pri príležitosti 695. vý-

ročia od 1. písomnej zmienky, Športový 

deň detí, Futbalový turnaj  pre dospelých 

aj pre žiakov v spolupráci s TJ Dlhé Pole 

a v závere roka Rozsvietenie Vianočné-

ho stromčeka s Mikulášom v kultúrnom 

dome spoločne so ZRŠ. 

Od 1. apríla 2015 bol zriadený Spoločný 

obecný úrad Strečno s pracoviskom v Ži-

line na úseku územného plánovania, sta-

vebného poriadku a pozemných komuni-

kácií. Pre občanov to znamená zmenu pri 

vybavovaní žiadostí na stavebnom úseku. 

Žiadosti o drobné stavby, stavebné úpravy 

a  udržiavacie práce je potrebné podať na 

obecnom úrade v Dlhom Poli, ale žiados-

ti o vydanie stavebného, dodatočného sta-

vebného a kolaudačného povolenia sa po-

dávajú v Žiline na Námestí M. R. Štefánika 

1. Všetky správne poplatky sa však uhrá-

dzajú na obecnom úrade v Dlhom Poli. 

Počas roka sa nám podarilo zrealizo-

vať viacero investičných akcií. Najväč-

šou bola regulácia potoka pri cintoríne  

– časť intravilánu obce od Domu smútku 

po vtok do Dlhopoľky, zrekonštruovali 

sme viacero miestnych komunikácií. Veľ-

kou akciou bola aj rekonštrukcia priesto-

rov v materskej škole, taktiež sa opravila 

kanalizácia u Boncov aj pred materskou 

školou, dvakrát ročne sme v obci organi-

zovali veľkoobjemový zber.

Ku koncu roka  Povodie Váhu. š.p. vyko-

nal opravu brehového opevnenia na rie-

ke Dlhopoľke – pri Mlyne, kde  boli uro-

bené opatrenia pred povodňami, aby sa 

nezopakovala situácia z jesene 2014, keď 

veľká voda zobrala časť brehového opev-

nenia a ohrozila premávku na štátnej ces-

te. O všetkých týchto akciách sa dočítate 

v našich novinách.

Každoročne robíme opravy a úpravy na 

obecnom vodovode, väčšinou s neza-

mestnanými občanmi, ktorí vykonávajú 

aktivačné práce. Dvakrát sme robili pre-

kládku vodovodu, u Boncov novú šach-

tu s pieskovým fi ltrom, položili sme novú 

prepadovú hadicu, odstránili sme asi päť 

väčších či menších porúch na vodovod-

nom potrubí, doplnili nové traťové ven-

tily, čistili sme vodojemy, urobili novú 

šachtu s vodomerom na Záhradách. Na 

školskom vodojeme  sme vymenili časť 

potrubia aj s novým vodomerom.

V  Základnej škole sme v rámci havárií 

vymenili podlahu v jednej triede, kde do-

šlo cez prázdniny k prasknutiu vodovod-

ného potrubia. Opravoval sa tiež plyno-

vý kotol. Celkové náklady na odstránenie 

týchto havárií činili 2 700 eur.    

Naďalej spolupracujeme so všetkými or-

ganizáciami a spolkami, ktoré v našej 

obci pôsobia. Na požiadanie im poskytu-

jeme menšie dotácie, aby sme im uľahči-

li ich činnosť. 

PLÁNY NA ROK 2016

V roku 2016 budeme pokračovať v roz-

behnutej práci. Samozrejme je po-

trebné zabezpečiť základné potreby obce, 

ako je chod úradu, starostlivosť o miestne 

komunikácie, o verejné osvetlenie, miestny 

rozhlas, rozvoj obecného vodovodu, zabez-

pečiť zbery odpadov v zmysle zákona o od-

padoch, starať sa o poriadok a bezpečnosť 

v obci, zabezpečiť potrebnú starostlivosť 

i našim starším a chorým občanom. 

V spolupráci so spolkami budeme or-

ganizovať kultúrno – spoločenské akcie 

a podporovať športové aktivity mladých 

ľudí, ktorí majú záujem o šport. Úlohou 

obce je taktiež starostlivosť o dobré fun-

govanie ZŠ s MŠ, aby sme našim deťom 

a  žiakom vytvorili vhodné podmienky 

pre vzdelávanie a trávenie voľného času.  

Už v súčasnosti máme podané žiadosti 

o dotácie na viaceré projekty: 

• výmena okien na budove MŠ – na En-

viromentálnom fonde na Ministerstve 

životného prostredia SR

• nákup BIO kompostérov pre domác-

nosti, verejné priestranstvá, jedálne – 

eurofondy na Ministerstve životného 

prostredia SR 

• kamerový systém obce – zatiaľ na 

6 frekventovaných miestach v obci – 

na Ministerstve vnútra SR

Naša obec je členom „Miestnej akčnej 

skupiny“ zvanej Zem Palatína Juraja Tur-

zu, ktorá združuje 28 obcí za účelom spo-

ločného čerpania eurofondov v nastáva-

júcom programovacom období. Pri čer-

paní eurofondov je zložitá a náročná ad-

ministratíva a nie každý projekt musí byť 

úspešný hneď na prvýkrát. Je potrebná 

nielen znalosť problematiky, ale aj ne-

ustále sledovanie výziev a  kontrola pl-

nenia daných podmienok. Navyše do is-

tých výziev sa nemôže zapojiť každá obec 

či mesto. Nie všetko sa dá naplánovať na 

100 %,  tak ako v živote človeka, aj v živo-

te obce sa môže vyskytnúť problém, kto-

rý je treba riešiť bez plánovania. 

starostka obce

Regulácia potoka na dolnom konci. 

(foto: ml)

Nová trieda pre najmenšie deti v materskej škole.  

(foto: ml)
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AKTUALITY / INFORMÁTOR

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ÈÍSLA

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

Starostka  0905 975 528

Poštový úrad Dlhé Pole  5696 254

Ambulancia praktického lekára  5696 261

Zubná ambulancia  5696 339

Detská ambulancia Žilina  041/5110857

Farský úrad  5696 257

Poľnohospodárske družstvo  5696 196

Reštaurácia Drotár  5696 736

Základná škola  5696 258

Materská škola  5696 248

COOP Jednota  horný koniec  7051 119

COOP Jednota dolný koniec  7051 121

Kvetinárstvo Hrivíková  5696 666

TIESÒOVÉ VOLANIA

Integrovaný záchranný systém  112

Hasiči  150

Záchranná služba  155

Polícia  158

SSE – elektrárne  0800 159 000

SPP – plynárne  0850 111 727

Porucha telefonickej linky  12129

ÚRADNÉ HODINY – OBECNÝ ÚRAD

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

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

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

Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ   DEŇ 

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

 

OTVÁRACIE HODINY – POŠTA DLHÉ POLE

Pondelok: 8.30 hod.  –  11.30 hod.        

 13.00 hod.  –  15.15 hod.

Utorok: 8.30 hod.  –  11.30 hod.        

 13.00 hod.  –  15.15 hod.

Streda: 8.30 hod.  –  11.30 hod.        

 13.00 hod.  –  15.15 hod.  

 16.00 hod.  –  17.00 hod.

Štvrtok: 8.30 hod.  –  11.30 hod.        

 13.00 hod.  –  15.15 hod.

Piatok: 8.30 hod.  –  11.30 hod.        
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AKTUALITY / POPLATKY 

MIESTNE POPLATKY NA ROK 2016

Vyhlásenie v miestnom rozhlase 5 €

Predaj na verejnom priestranstve + vyhlásenie 10 €

PREDAJ

Kultúrny dom malá sála 40 €

Kultúrny dom veľká sála 70 €

SPOLOČENSKÉ AKCIE

Malá sála + kuchyňa 60 €

Veľká sála + kuchyňa 100 €

Pranie obrusov – za jeden obrus            1 €

CINTORÍNSKY POPLATOK

Jednohrob 10 € (na dobu 10 rokov)

Dvojhrob 20 € (na dobu 10 rokov)

Nájom domu smútku 20 € (občania s trvalým pobytom v obci)

Chladiace zariadenie 5 € (občania s trvalým pobytom v obci)

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

Chladiace zariadenie                   5 € (občania bez trvalého pobytu v obci)

POPLATOK ZA VODU 20 € (osoba/rok)

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD 20 € (osoba/rok)

SPRÁVNE POPLATKY NA ROK 2016

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác pre 

 právnickú osobu 30 €

 fyzickú osobu 10 €

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb /prístavba, nadstavba/ rodinný dom 50 €

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

a o dodatočné povolenie zmeny stavby /trojnásobok sumy za stavebné povolenie/

Žiadosť o odstránenie stavby – búracie povolenie

 právnická osoba 50 €

 fyzická osoba 20 €

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 rodinný dom 35 €

Rybársky lístok týždenný  1,5 €

 mesačný 3 €

 ročný 7 €

 trojročný 17 €

Žiadosť o výrub stromov  10 €

Nahliadnutie do matrík za každý zväzok  1,50 €

Vyhotovenie odpisu /fotokópie/ výpisu alebo písomnej informácie 

z úradných kníh  a úradných záznamov za každú aj začatú stranu 1,50 €

Overenie podpisu na listine – každý podpis  1,50 €
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Z OBECNÉHO ÚRADU

V roku 2015 sa konalo 6 zasadnu-

tí obecného zastupiteľstva, na kto-

rých sa prijímali a schvaľovali nasledujú-

ce záležitosti:

1. zasadnutie 12. 02. 2015

• schválenie Zmluvy o zriadení Spoloč-

ného obecného úradu Strečno s  pra-

coviskom Žilina, Námestie M. R. Šte-

fánika č. 1 a  to na úseku územné-

ho plánovania, stavebného poriad-

ku a pozemných komunikácií od 1. 4. 

2015

• schválenie úpravy VZN č. 4/2014 

v zmysle Okresnej prokuratúry o do-

časnom obmedzení alebo zákaze uží-

vania pitnej vody v čase jej nedostatku 

a o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a  náhradnom zneškodňovaní 

obsahom žúmp 

• schválenie VZN č. 1/2015 o  určení 

výšky na dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa MŠ a školského zariadenia so 

sídlom na území obce na kalendárny 

rok 2015

• schválenie zástupcu sobášiaceho 

RNDr. Jána Dujčíka v prípade neprí-

tomnosti starostky obce

• informácie o priebehu referenda

• štatistické údaje o vodovodoch a od-

padoch za rok 2014

• informácia o výbere zástupcu starost-

ky obce, ktorým sa stal RNDr. Ján 

Dujčík

• aktualizácia plánu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja

• informácia o zavedení elektronického 

trhoviska od 1. 3. 2015

• vyhlásenie dňa konania volieb hlav-

ného kontrolóra obce na 3. 3. 2015 

o 18.00 hodine

2. zasadnutie 3. 3. 2015

• schválenie úpravy rozpočtu na rok 

2015 v sume 11 008, 75 eur z rezerv-

ného fondu

• schválenie opravy ústredného kúrenia 

na zdravotnom stredisku podľa pred-

loženej ponuky

• voľba hlavného kontrolóra obce na 

obdobie 6 rokov od 5. 3. 2015 do 4. 3. 

2021, ktorým sa stala v počte 6 hlasov 

Ing. Viera Blažeková

• informácia o  prácach na  elektrickom 

vedení na dolnom konci, názov stav-

by: Dlhé Pole – Bonce, zahustenie TS 

Baklov dom

3. zasadnutie 29. 5. 2015

• schválenie záverečného účtu obce za 

rok 2014 bez výhrad

• schválenie použiť prebytok rozpočtu 

na tvorbu rezervného fondu v  plnej 

výške 7 931 eur

• schválenie účasti obce v  občian-

skom združení verejno – súkromné-

ho partnerstva MAS (miestna akč-

ná skupina) s názvom Zem palatína 

Juraja Thurzu a poverenie, aby sta-

rostka v  združení zastupovala obec 

Dlhé Pole

• stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k  účtovnej uzávierke za rok 2014 

a správa nezávislého auditora

• informácia o kultúrnej akcii Deň ma-

tiek

• príprava plánovaných akcií: Športo-

vý deň a Futbalový turnaj o pohár sta-

rostky obce, 695. výročie od 1. písom-

nej zmienky o obci  

• navýšenie kapacity detí v MŠ na 54

• informácia o  veľkoobjemovom zbe-

re v obci a príprave regulácie potoka 

okolo cintorína

• plán práce kontrolórky na rok 2015

4. zasadnutie 28. 8. 2015

• schválenie úpravy rozpočtu, navýše-

nie na strane príjmov v sume 89 353, 

30 eur a  na strane výdavkov v  sume 

88 447, 50 eur

• príprava osláv obce pri príležitosti 

695. výročia od 1. písomnej zmienky 

5. zasadnutie 2. 10. 2015

• schválenie realizácie projektu BIO 

obec a  maximálna výška spoluúčas-

ti obce v rozsahu 5 %, čo predstavuje 

6 821 eur z eurofondov

• schválenie podania projektov obce 

v  prípade vyhlásenia výzvy a  to: ka-

merový systém obce z MV SR, zvýše-

nie energetickej účinnosti budovy MŠ, 

oprava strechy na telocvični a kuchyni 

ZŠ z MŠVV SR

• schválenie opravy kanalizácie dažďo-

vej vody u Boncov a pri MŠ

• informácia o  oprave Dlhopoľky pri 

Mlyne, Povodie Váhu – predpoklad 

v roku 2015

• informácia o priebehu prác na potoku 

pri cintoríne

• informácia o  zbere veľkoobjemového 

odpadu dňa 17. 10. 2015

6. zasadnutie 16. 12. 2015

• schválenie VZN č. 2/2015 o nakladaní 

s komunálnym odpadom

• schválenie VZN č. 3/2015 o  určení 

miesta a času zápisu dieťaťa na plne-

nie povinnej školskej dochádzky

• schválenie VZN č. 4/2015 o  miest-

nom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady

• schválenie VZN č. 5/2015 o  fi nan-

covaní základných umeleckých škôl, 

materských, jazykových škôl a  škol-

ských zariadení v pôsobnosti obce na 

rok 2016 a  o  výške mesačného prí-

spevku zákonného zástupcu na čias-

točnú úhradu výdavkov na pobyt die-

ťaťa v materskej škole, školskom klu-

be detí, školskej jedálni a  centre voľ-

ného času

• schválenie VZN č. 6/2015 o  určení 

miest na vylepovanie volebných pla-

gátov (informačné tabule na Forba-

koch, pri bytovke ZŠ a Jednote na hor-

nom konci)

• schválenie návrhu rozpočtu na rok 

2016

• dotácia TJ Dlhé Pole na oplotenia fut-

balového ihriska v sume 800 eur

• schválenie VZN č. 6/2012 o  daniach 

z nehnuteľnosti – ostáva nezmenené

• schválenie zvýšenia poplatku za vodu 

na rok 2016 na 20 eur/osoba

• stanovisko hlavného kontrolóra k roz-

počtu na rok 2016 a plán činnosti na I. 

polrok roku 2016

• informácia o návrhu rozpočtu na roky 

2017 a 2018

Uznesenia zo všetkých zasadnutí sú do-

stupné aj na www.obecdlhepole.sk

Rozpočet  obce na rok 2016 

Rozpočet 

Príjmy celkom 1 030 644

z toho :

Bežné príjmy 988 329

Kapitálové príjmy 32 315

Finančné príjmy 0

Príjmy RO s právnou 

subjektivitou
10 000

Výdavky celkom 1 029 802,70

z toho :

Bežné výdavky 440 397,70

Kapitálové výdavky 32 315

Finančné výdavky 0

Výdavky RO 

s právnou subjekivitou

547 090 

+ 10 000

Rozpočet: +841,30

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
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ZO ŽIVOTA OBCE 

REKONŠTRUKCIA 
MATERSKEJ ŠKOLY

P očas letných prázdnin prebiehala 

v materskej škole v obci rekonštruk-

cia. Dlhodobo zvýšený záujem o umiest-

nenie detí do zariadenia predškolského 

veku viedol k rozšíreniu kapacity. Rozho-

dla o tom obec ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ 

prostredníctvom obecného zastupiteľ-

stva. Kým v roku 2014 navštevovalo ma-

terskú školu 47 detí, v roku 2015 ich na-

stúpilo 54. Z dôvodu otvorenia pol trie-

dy, bola prijatá ďalšia učiteľka. 

 

V priestoroch pribudla trieda pre naj-

menšie deti s novým vybavením, tak-

tiež nová spálňa a kúpeľňa s 8 toaleta-

mi, umývadlami a sprchou. Keďže táto 

miestnosť vznikla z bývalého skladu, rá-

talo sa s novou dlažbou, obkladmi a sa-

nitou. Nevyhnutnosťou bola aj rekon-

štrukcia odpadovej siete. Okrem týchto 

priestorov, dostali nový šat aj dve pôvod-

né triedy, rozšírila sa miestnosť na popo-

ludňajší spánok pre staršie deti a vyme-

nila podlaha v šatni.

 

Rekonštrukciu materskej školy realizova-

li miestni robotníci, pomocné a  búracie 

práce vykonávali občania v rámci aktivač-

ných služieb. Celkové náklady predstavo-

vali 12 500 eur z obecného rozpočtu. 

REGULÁCIA POTOKA PRI CINTORÍNE

vaná bola iba časť v intraviláne obce od 

Domu smútku ku rieke v celkovej dĺžke 

760 m. Obec získala na projekt s názvom 

„Opatrenia na ochranu pred povodňa-

mi“, oprava a regulácia potoka v obci 

Dlhé Pole nenávratný fi nančný príspe-

vok od Ministerstva životného prostre-

dia Slovenskej republiky. 

Po zdĺhavých administratívnych úko-

noch sa s reguláciou začalo na začiatku 

augusta 2015 a  ukončená bola na kon-

ci novembra. Stavebné práce vykonávala 

fi rma Sklady a odpady s. r. o. Bratislava. 

Náklady činili 274 500 eur, pričom obec 

prispela sumu 13 700 eur, čo predstavuje 

5 % spoluúčasť na projekte. 

Potok je vyregulovaný opevnením 

z  oboch strán, časť je vyložená lomo-

vým kameňom a  časť je z  panelov, na 

ktorých sa nachádza rímsa a  zábradlie. 

Kvôli zvýšenej bezpečnosti bolo oko-

lo štátnej cesty vybudované aj zábradlie 

a zvodidlo. 

V auguste sa začalo v obci s regu-

láciou potoka pri cintoríne. Hoci 

obec mala projekt na celý úsek potoka od 

cintorína po rieku Dlhopoľka, realizo-

Spálòa pre menšie deti. 

(foto: ml )

Nová kúpe¾òa v materskej škole. 

(foto: ml)

Práce na potoku 

od cintorína 

pri hlavnej ceste. 

(foto: ml)



8

ZO ŽIVOTA OBCE 

MIESTNE KOMUNIKÁCIE

A j v  tomto roku boli v obci realizo-

vané opravy viacerých cestných ko-

munikácií. Nový asfaltový koberec bol 

položený na hornom konci na ceste ku 

Grossovi a  k  novostavbám. Na dolnom 

konci išlo o úsek k starému kultúrnemu 

domu a miestnu komunikáciu a chodník 

v  časti zvanej za Pílou. Práce realizova-

la fi rma Cesty Nitra a. s. v sume 19 962 

eur. Vysprávky vykonávala fi rma Stavmo 

J+ M v sume 7 518 eur. Na tieto práce po-

užila obec 10 000 eur z nevyčerpanej do-

tácie Úradu vlády SR z roku 2014, 3 000 

eur z dotácie Lesov SR a zvyšok tvorili fi -

nancie z obecného rozpočtu. 

OPRAVA NA RIEKE 
DLHOPO¼KA

V decembri Povodie Váhu. š.p. vyko-

nal opravu brehového opevnenia 

na rieke Dlhopoľka – pri Mlyne. V tom-

to úseku došlo v  septembri roku 2014 

k  podmytiu brehu a  tým k  poškodeniu 

oporného múru v  tesnej blízkosti štát-

nej cesty. Ešte v tom roku bol úsek zabez-

pečený tak, aby neohrozoval premávku. 

V  decembri roku 2015 bolo vybudova-

né nové brehové opevnenie z prostried-

kov štátneho rozpočtu v  celkovej výške 

30 000 eur. Úplné dokončenie opevnenia 

sa predpokladá v priebehu roku 2016. 

N a požiadavku občanov sa v  jesen-

ných mesiacoch zrealizovala opra-

va poškodenej kanalizácie u Boncov a po-

loženie novej kanalizácie pred materskou 

školou pri hlavnej ceste.

U  Boncov bolo potrebné urobiť výkop, 

položiť kanalizačné rúry, obsyp, šach-

ty a povrchovú úpravu v celkovej dĺžke 

80 m. Náklady na materiál a výkopo-

vé práce bagrom činili 3 100 eur. Ostat-

né práce zrealizovali nezamestnaní obča-

nia, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť 

na obecnom úrade.

Podobným spôsobom sa realizovala aj 

kanalizácia pri štátnej ceste pred mater-

skou školou v celkovej dĺžke 75 m. Ná-

klady na materiál predstavovali 1 770 eur.

OPRAVA POTRUBIA U BONCOV A PRI MATERSKEJ ŠKOLE

ZBER VE¼KOOBJEMOVÉHO ODPADU

V obci sa pravidelne organizuje zber 

veľkoobjemového odpadu, ktorý sa 

uskutočňuje na jar a jeseň. Keďže Dlhé Pole 

je dlhá obec, zberných miest popri ceste je 

viacero. Nezamestnaní občania nakladajú 

nachystaný odpad priamo do áut na pre-

pravu v spolupráci s fi rmou T + T a. s. Ži-

lina. Z obce pravidelne odvezieme ročne 

40 – 50 ton veľkoobjemového odpadu.

Každý má možnosť zbaviť sa nepotreb-

ných vecí dvakrát do roka, čím chráni-

me aj naše okolie a životné prostredie 

Okrem tohto odpadu sa v obci pravidel-

ne vyváža komunálny a separovaný od-

pad. Veľkoobjemový odpad sa preto po-

čas roka nemôže vyvážať na miesta, kde 

sa nachádzajú kontajnery na iný druh 

odpadu. O  to viac je nepochopiteľné, 

keď niekto pravidelne vyváža akýkoľvek 

odpad a umiestni ho vedľa kontajnerov. 

Obec nie je povinná takýto odpad likvi-

dovať, preto ak má niekto vedomosť, kto 

tento odpad, najmä v časti Hlaváčová vy-

tvára, nech to ohlási na obecný úrad. 

starostka obce

Nový asfaltový koberec na hornom konci. 

(foto: ml)

Položenie nového potrubia u Boncov. 

(foto: ml)

Práce na rieke 

Dlhopo¾ka 

v èasti pri Mlyne. 

(foto: ml)

Jesenný ve¾koobjemový zber v obci.

(foto: ml)
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PREDSTAVUJEME

PO¼OVNÍCKE ZDRUŽENIE 
LOVISKO

P rvý poľovný revír v Dlhom Poli bol 

založený tzv. alendárnou zmluvou 

na základe zákonov o poľovníctve v roku 

1871 a 1883, ktoré umožňovali vykoná-

vať poľovačku nielen šľachte, ale aj chu-

dobnejším zemanom. Tieto zákony záro-

veň umožňovali vytvárať tzv. obecné po-

ľovné revíry – združenia, ktoré spravova-

li poľovnícke spoločenstvá.  

Prvú alendárnu zmluvu uzatvorili Imrich 

Mičura na strane prenajímateľa a Ondrej 

Mičura ako vtedajší richtár, notárom bol 

Ferdinand Vajda. Tak vznikol obecný po-

ľovný revír, do ktorého patrilo aj katastrál-

ne územie Zárieč – Keblov, Dlhá nad Ky-

sucou a Turkov,  o výmere 9 551 k. j. (ka-

tastrálnych jút), okrem „panských“ po-

zemkov. Zakladajúcimi členmi boli: Jozef 

Mičura, Ján Mičura, Ondrej Mičura, Jozef 

Kantor a neskôr sa k nim pridal aj miest-

ny kaplán Andrej Majer, ktorý na oslavu 

poľovačiek v dlhopoľských vrchoch zložil 

báseň Poľovka. Členská základňa sa po-

stupne rozširovala a alendárne zmluvy sa 

obnovovali po šiestich rokoch.

Po rozpade Rakúsko – Uhorska v  roku 

1918 vznikla prvá ČSR a poľovníctvo sa 

začalo dynamicky rozvíjať. Po roku 1919 

sa zaviedla taxa 1 000 korún za právo na 

používanie obecného poľovného reví-

ru. Členov Poľovníckeho združenia pri-

búdalo, prijatí boli aj poľovníci zo Zárie-

čia – Keblova a  z  Kysúc. Lovili sa hlav-

ne zajace, jarabice, raticová zver menej. 

V  roku 1920 došlo k  pričleneniu „pan-

ských“ pozemkov o  výmere 550 kj do 

obecného poľovného revíru. Postaral sa 

o to Dr. Martin Mičura, ktorý na spriva-

tizovanie pozemkov využil svoje posta-

venie a tento majetok spravoval jeho sy-

novec Ján Malobický. Miestni poľovníci 

tam však poľovať nemohli. 

Počas 2. sv. vojny sa výkon poľovníckeho 

práva zrušil. Až 1. 8. 1945 bola uzatvorená 

prvá povojnová zmluva o  prenájme po-

ľovného revíru, ktorú za poľovníkov pod-

písal Imrich Puckalík a  za obecný úrad 

Ľudovít Gábor, notárom bol Jozef Rezák. 

Platnosť zmluvy bola do roku 1951 a pre-

nájom predstavoval 3 500 Kčs. 

Veľká zmena v poľovníctve nastala v roku 

1947. Zákon, ktorý bol prijatý umožňoval 

poľovačku všetkým vrstvám obyvateľstva. 

Po februári 1948 sa lovecký ochranný spo-

lok LOS premenoval na poľovnícku spo-

ločnosť POĽANA. V  tom istom roku sa 

odčlenili pozemky a poľovníci kysuckých 

obcí Dlhá nad Kysucou a Turkov. V roku 

1951 došlo k odčleneniu pozemkov a po-

ľovníkov z  územia Zárieč – Keblov. Vý-

mera poľovníckeho revíru v tom čase bola 

4 116 ha v rámci katastra obce a obhospo-

darovalo ho 20 poľovníkov. 

Od  roku 1962 sa po zmene legislatívy 

uzatvára prenájom poľovného revíru na 

10 rokov. Poľovnícky spolok v  Dlhom 

Poli sa premenoval na Poľovnícke zdru-

ženie Lovisko a počet členov vzrástol na 

25. Okrem zajacov a jarabíc sa lovila srn-

čia, jelenia, diviačia a líščia zver. V 90. ro-

koch sa počet členov spolku zvýšil na 35 

a  udržovali 25 krmelcov a  30 soľníkov 

pre srnčiu a jeleniu zver. 

V  súčasnosti má Poľovnícke združenie 

Lovisko 34 členov a  jeho predsedom je 

už vyše 25 rokov Martin Kaniok. Do dl-

hopoľského revíra patrí 3 900 ha lesov. 

Plán chovu a  lovu zveri schvaľuje Lesný 

úrad v Žiline. V roku 2015 bol napláno-

vaný lov 18 kusov vysokej, 25 kusov srn-

čej a 60 kusov diviačej zveri. 

Poľovníci organizujú rôzne brigády, pri-

krmujú zver v čase núdze, stavajú krmel-

ce a od roku 2006 organizujú Poľovnícky 

ples, ktorý je obľúbený najmä vďaka po-

ľovníckym špecialitám a výzdobe. 

spracoval: Martin Kaniok

foto: ml a archív MK

PZ LOVISKO organizuje ob¾úbený Po¾ovnícky ples. 

Èlenovia PZ LOVISKO na po¾ovaèke.
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SOM BOŽÍ NÁSTROJ

K vôli túžbe stať sa rehoľníkom 

opustil rodinu aj krajinu. Povola-

nie pustovníka si vybral už ako chlapec 

a  jeho túžba sa napĺňa najmä v  posled-

ných rokoch. V  horách na Sicílii pôso-

bí ako františkánsky pustovník,  kde pri-

jíma ľudí hľadajúcich útechu, dobré slo-

vo či trpezlivého poslucháča. Napriek 

tomu však nezabúda na svojich blízkych 

a  každoročne sa vracia do rodnej obce. 

Dobrosrdečný, láskavý, s  otvorenou du-

šou a srdcom. Taký je františkánsky brat 

Imrich Neslušan, ktorého všetci poznajú 

pod menom Imriško. 

Čo bolo prvotným impulzom na ceste 

za rehoľou? 

To je ťažká otázka, lebo to nemá nijaké 

logické či rozumné vysvetlenie. Ja som to 

jednoducho už od malička cítil. Pamä-

tám si, že môj starší brat Ľuboš chodie-

val do kostola a keď išiel na 1. sv. prijíma-

nie dostával pečiatky a mne sa to veľmi 

páčilo. Jeden večer som chcel ísť s ním, 

ale mama povedala, že nemám nachys-

tané sviatočné nohavice. Ale keďže som 

bol neoblomný, na druhý deň mi ich pri-

chystala a  šiel som do kostola. Veľmi sa 

mi tam páčilo, akosi ma to tam ťahalo. 

Keď som išiel zo školy, vždy som sa tam 

zastavil, pomodlil som sa, zaspieval. To 

bolo podľa mňa také Božie volanie, kto-

ré sa nedá opísať. Bolo to v Božom pláne. 

Ale to volanie muselo to byť veľmi silné, 

keď ste sa kvôli nemu rozhodli opustiť 

krajinu, rodinu...

Nedalo sa inak. Tu boli ťažké podmienky. 

Ja som vždy chcel byť rehoľník, pustov-

ník, nie diecézny kňaz a takáto možnosť 

tu nebola. Kláštory boli zavreté, preme-

nené na školy, nemocnice, domovy dô-

chodcov. Jediná cesta bola odísť. 

Čo bolo najťažšie na tom, keď ste sa 

zrazu v Taliansku ocitli sami...

Pre mňa nebolo ťažké to, že som tam 

ostal, lebo Pán Boh sa o mňa dobre po-

staral. Našiel som hneď ľudí, ktorí ma 

mali radi a vyplnili prázdno, ktoré vznik-

lo odchodom od rodiny, od vlasti. Naj-

ťažšia bola chvíľa odchodu z domu. Moji 

blízki totiž nič netušili, mysleli si, že idem 

na letnú brigádu. Ale ja som vedel, že ich 

už viac neuvidím. Posledný pozdrav, ob-

jatie, bozk... Bolo to veľmi ťažké, ale pre-

mohol som sa a odišiel. V autobuse ces-

tou do Žiliny som sa silno rozplakal a vy-

lial zo seba celý  žiaľ. 

Ako dlho trvalo, kým ste sa opäť stre-

tli s rodinou?

7 rokov. Ja som odišiel v roku 1983 a pri-

šiel som prvýkrát v septembri 1990. Iró-

niou osudu bolo, že práve v tom čase mi 

prišla domov listina zo súdu. Ja som bol 

totiž odsúdený za nelegálne opustenie 

republiky. Keby som sa vrátil ešte v ko-

munistickom režime, hrozilo by mi vä-

zenie.  Po páde režimu a podľa nového 

zákona však bolo toto súdne rozhodnu-

tie zrušené. 

Keď ste sa vrátili na Slovensko, chceli 

ste tu zostať alebo ste boli rozhodnutí 

vrátiť sa naspäť do Talianska?

Ja som sem prišiel iba na návštevu. Keď 

som odišiel, mal som 18 rokov a osobnosť 

človeka sa najviac formuje od 17 do 25 ro-

kov. Naučil som sa inému spôsobu živo-

ta a bol som viac doma tam ako tu. Hoci, 

mal som aj také myšlienky, že by som sa 

možno vrátil, bolo mi tam dobre, potre-

bovali ma. A tu som pozoroval, že tie cir-

kevné štruktúry na Slovensku sú úplne 

iné ako v Taliansku. Cirkev tu bola 40 ro-

kov prenasledovaná, zamrznutá a keď re-

žim spadol, rozmrazila sa presne v  tom 

bode, kde bola predtým. V Taliansku som 

si zvykol na iné organizačné a pastorálne 

metódy, ktoré sú podľa mňa viac v zhode 

s evanjeliom a s Božím slovom. 

Takže v Taliansku sa Vám páčilo natoľ-

ko, že Vás nelákala žiadna iná krajina. 

Nie, pretože tam ma Pán zaviedol a pri-

pravil mi tam miesto. A  som spokojný, 

čím ďalej, tým viac. Ja som sa mal veľ-

mi dobre v  kláštore s  bratmi od začiat-

ku a všade, kde som pôsobil. Som nekon-

fl iktný typ, prispôsobím sa, dám ruku 

k  dielu, ak treba, aby sa vytváralo pria-Skladanie veèných s¾ubov v talianskom meste Collesano v roku 1999. 

Primície v Kostole sv. Martina v Dlhom Poli 

v roku 2000. 
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teľské bratské spoločenstvo. Ale posledné 

roky sa to moje povolanie ešte viac napĺ-

ňa, lebo už tretí rok žijem ako pustovník. 

Čo je náplňou Vašej práce? Čo robíte 

počas dňa?

V  náplni práce mám tri hlavné body: 

modlitba, práca a  prijímanie ľudí. Bý-

vam na samote, neďaleko dediny Isnel-

lo, v malom domčeku pri kostolíku. Kaž-

dý deň tam slúžim omšu, ale ľudia pri-

chádzajú iba v nedeľu. Keďže žijem sám, 

musím robiť všetko, od prania, varenia, 

upratovania, až po práce v záhrade. Ne-

dávno som staval a natieral ohradu oko-

lo domu. Mám aj domáce zvieratá, oslicu 

Ruženu, psíka Bojara a rybičky vo fontá-

ne. Niekedy nepríde nik a  celé dni som 

sám. Niekedy sa prídu ľudia vyspovedať, 

porozprávať, poradiť v ťažkých životných 

situáciách. 

Chodievajú k Vám ľudia z okolia alebo 

aj cudzinci?

Ku mne chodieva mnoho ľudí aj zďaleka. 

Ešte keď som pôsobil v kláštoroch, stretá-

val som rôznych ľudí z celého sveta, osta-

li sme v kontakte a teraz za mnou prídu 

aj do mojej pustovne. Niektorí zostanú aj 

niekoľko dní, hoci je pustovňa malá, pár 

postelí navyše sa vždy nájde. Najviac tu-

ristov prichádza cez leto, dokonca aj celé 

rodiny. Príroda je krásna, je tu množstvo 

horských chodníkov, vodopádov. Deti sa 

vozia na Ružene, hrajú futbal. Takmer 

každý rok ma navštevuje aj rodina či zná-

mi z Dlhého Poľa. 

A keď chcete ísť na dovolenku, musíte 

to niekomu oznámiť?

Áno, dohodnem sa s kňazom dole v dedi-

ne. Každú nedeľu večer tam slávim omšu, 

ale ak potrebuje, zastúpim ho aj cez týždeň.  

Ja chodievam na dovolenky väčšinou vtedy, 

keď do hôr chodieva málo ľudí. Najväčší ná-

por je cez leto, ale takto koncom jesene, za-

čiatkom zimy ku mne chodieva málo ľudí. 

Aký  máte názor na príchod imigratov 

a celú situáciu, ktorá je s tým spojená? 

Sú to ľudia, ktorí hľadajú lepší život. Samo-

zrejme, že by sme im mali pomôcť, ale urči-

tým spôsobom. My žijeme v Európe, máme 

svoju kultúru a  oni sa musia prispôsobiť 

nášmu spôsobu života. Štyri kilometre od 

nás sídli organizácia pre utečencov, väčšina 

z nich sú moslimovi a sú medzi nimi aj ka-

tolíci, ktorí chodievajú ku mne na omšu.

Ak by to bolo potrebné, prijali by ste 

ich vo Vašom dome?

Samozrejme, veď oni ku mne chodieva-

jú aj teraz. Ak by to bolo potrebné, tak by 

som ich prijal aj na dlhšiu dobu. Ale všet-

ko musí ísť podľa zákona, ja nemôžem 

prijať niekoho bez predošlej registrá-

cie, že tu máš izbu a poď ku mne bývať. 

Okrem toho ja mám malý domček a ži-

jem na samote, v horách. Veľa z nich by 

u mňa asi zostať nechcelo, pretože by boli 

izolovaní. Tu na Sicílii je veľa imigrantov, 

sme akousi prestupnou stanicou, vstup-

nou bránou do Európy. U nás ich regis-

trujú a potom cestujú ďalej. Centrum pre 

utečencov je ich plné. 

Dp. Imrich Neslušan

Narodil sa 26. 11. 1964 v Dlhom 

Poli.  Už ako žiak chodieval rád na 

bohoslužby a jeho snom bolo stať 

sa pustovníkom. Tri roky študoval 

na Gymnáziu v Žiline, ale keď spo-

znal františkánov, zatúžil po živo-

te v reholi. V čase totality však fran-

tiškáni žili v ilegalite. Preto v augus-

te 1983 vycestoval z Českosloven-

ska na zájazd do talianskeho Rimini, 

ale domov sa už nevrátil. Dostal sa 

do františkánskeho kláštora vo Villa 

Verucchio. Tu strávil dva roky, učil 

sa reč a študoval. Potom nasledo-

val rok noviciátu na hore La Verna. 

Tri roky študoval teológiu v Bologni 

a jeden rok žil ako pustovník v osa-

de Vespignano. Tu ho zastihla sprá-

va o páde komunizmu v Českoslo-

vensku. Keďže v rodnej zemi bol od-

súdený za nelegálne opustenie vlas-

ti a hrozilo mu väzenie, s rodinou sa 

stretol až v roku 1990. Po návšteve sa 

vrátil do Talianska a po troch rokoch 

získal akademický titul „Bakalár teo-

lógie“. Po ukončení štúdií v Ríme bol 

preložený na Sicíliu do kláštora San-

ta Maria di Gesu v meste Collesano. 

Pritom študoval na Teologickej fa-

kulte v meste Palermo. V roku 1998 

ukončil druhý stupeň „Licenciát 

teológie“. Za kňaza bol vysvätený 

v januári 2000 v Palerme, primície 

mal v máji v Dlhom Poli. V októb-

ri 2002 bola celá komunita preložená 

do mesta Favara na južnom pobre-

ží, kde pôsobila do septembra 2008. 

Odtiaľ bol Imrich Neslušan prelože-

ný do Ríma. Tu dva roky slúžil v Ba-

zilike sv. Antona Paduánskeho ako 

organista, zbormajster a spovedník. 

V októbri 2010 sa vrátil na Sicíliu do 

horského mestečka Gangi, kde pô-

sobil ako predstavený kláštora. Od 

septembra 2013 žije ako františkán-

sky pustovník v strede ostrova v ho-

rách Madonie na mieste Piano Zuc-

chi v pustovni sv. Pavla. 

Brata Imricha na Sicílii navštevujú priatelia  z Dlhého Po¾a.
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Ľudia zo Slovenska majú na nich mož-

no skreslený názor...

Mne často z domu telefonujú a pýtajú sa 

ma, či som v poriadku, že v televízii uka-

zujú rôzne výtržnosti spojené s  utečen-

cami. Ale ja vôbec nechápem, o  čo ide, 

veď oni sú úplne pokojní, pozdravia sa, 

porozprávajú. Samozrejme, ak sa na jed-

nom mieste vyskytnú tisíce ľudí, ktorých 

treba zaregistrovať, môže vzniknúť kon-

fl ikt, ale nie je správne, dať to hneď do 

televízie a  tvrdiť, že všetci sú konfl ikt-

ní a  robia neporiadok. Títo ľudia hľa-

dajú lepší život, tak ako naši predkovia 

v dvadsiatych rokoch minulého storočia, 

keď odchádzali do Ameriky. Až na to, že 

to boli kresťania a v Amerike našli rovna-

kú vieru a oni sú väčšinou Moslimovia, 

ktorí prichádzajú do kresťanského sveta. 

A na toto si treba dať trošku pozor. Väč-

šina z nich sú mladí muži, ktorí sa pokú-

sili zorganizovať vzburu proti totalitné-

mu režimu vo svojej krajine, ale nepoda-

rilo sa im to. Preto utekajú. Vďaka globa-

lizácii totiž vidia, že sa dá žiť aj slobodne. 

A  nepremýšľali ste niekedy nad tým, 

že by ste išli robiť do takýchto krajín 

osvetu?

Nie. Ale chcel by som povedať ľuďom, aby 

sa nebáli a boli otvorení, nielen voči ute-

čencom, ale celkovo jeden voči druhému. 

Ľudia sa hádajú pre hlúposti, majú zlé su-

sedské vzťahy. Ale to iba odhaľuje vnútro 

človeka, jeho egoizmus, ktorý môže mať 

rôzne podoby. Aj pán Ježiš hovorí: Keď 

budete verní v malých veciach, budete aj 

vo veľkých a  keď nebudete verní v  ma-

lých, nemáte šancu byť verní vo väčších 

a veľkých. 

Stretli ste veľa pováh ľudí, musíte byť aj 

dobrý psychológ, to nie je ľahké, vychá-

dzať s každým...

Niekedy sa človek cíti nepochopený, ale 

ja nenástojím na ničom, ohlasujem Božie 

slovo, nie seba. Ja som vždy pomáhal ľu-

ďom nezištne, nie, aby som z toho niečo 

mal. Keď sa rozprávam s  ľuďmi, snažím 

sa pochopiť, o čo im v tom rozhovore ide. 

Lebo niekedy človek rozpráva, sťažuje sa, 

ale sám nevie, kde je problém. Potom sa 

treba zamerať na výraz tváre, gestikulá-

ciu, zväčša cítim to vnútorné napätie, ale 

niekedy sa mi nepodarí toho človeka po-

chopiť. Keď som bol mladší, chcel som 

ľuďom za každú cenu povedať Božie slo-

vo, priviesť ich k  modlitbe, oživiť vieru, 

lenže niekedy to ľudí nezaujíma. Chcú sa 

len porozprávať alebo iba rozprávať, aby 

ich niekto počúval. Keď treba vypočujem 

ich, keď je príležitosť, poviem dobré slo-

vo, požehnám a idú domov. Takže treba 

zistiť, čo ten človek chce, vyjsť mu v ústre-

ty a dať mu to, čo potrebuje on a nie to, 

čo chcem ja. S ľuďmi nie je ľahká práca, 

ale ja nie som na úrovni psychológa ani 

psychiatra, ja som na úrovni duchovné-

ho sveta a tam sú iné parametre. Samo-

zrejme, aj tu je potrebná psychológia, ale 

najdôležitejší je duchovný svet, v ktorom 

je hlavným aktérom Duch svätý. Ja som 

len obyčajný nástroj, ale nástroj, ktorý je 

dôležitý, lebo ľudia sa potrebujú cítiť pri-

jatí. Myslím si, že toto je najkrajšie sve-

dectvo evanjelia Ježiša Krista, keď ľudí 

prijímame takých, akí sú a nesnažíme sa 

ich zmeniť. Božia milosť im ponúka slo-

bodu a  lásku a keď to cítia, práve vtedy 

sa zmenia. A  toto ma mrzí, keď vidím 

u  niektorých kňazov, že chcú ľudí vtes-

nať do určitej formy a to ich potom od-

rádza od cirkvi, kostolov a viery celkovo. 

Lenže Božia láska nás necháva slobodný-

mi a  prijíma nás takých, akí sme. Mož-

nosť vrátiť sa k Bohu máme vždy. 

text: Magdaléna Lacková

foto: autorka a archív IN

Brata Imricha radi poèúvajú aj malé deti. 
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PO¼OVNÍCKY PLES

K oncom januára sa v obci plesalo. 

V sobotu 24. januára 2015sa totiž 

konal už 8. ročník tradičného Poľovníc-

keho plesu, ktorý organizuje Poľovníc-

ke združenie LOVISKO v Dlhom Poli. 

Vychýrená atmosféra, poľovnícke špe-

ciality a dobrá hudba prilákali tento rok 

rekordný počet plesajúcich. Vyše 300 

ľudí rôzneho veku sa bavilo v útrobách 

miestneho kultúrneho domu, kým za 

oknami trhala Perinbaba zabudnutú pe-

rinu. Na výzdobe pozostávajúcej z po-

ľovníckych trofejí išli v sále oči nechať. 

Tanec v spoločnosti jeleních parohov, 

líšok či dokonca medveďa je úplne iným 

zážitkom. Navyše hudobná skupina Eso 

z Turzovky vie ako rozprúdiť zábavu. 

Veselo bolo aj pri vyhlasovaní tomboly. 

Všetci totiž netrpezlivo čakali, kým im 

lístok, ktorý stískajú v dlaniach zabez-

pečí hlavnú výhru – skutočného divia-

ka. Potom sa parket opäť zaplnil, ľudové 

piesne striedal pop i rock a v kultúrnom 

dome sa svietilo takmer do rána. 

DEÒ MATIEK

N edeľa 10. mája 2015 patrila všetkým 

mamičkám. Popoludní na ne v kul-

túrnom dome v obci čakal pestrý kultúr-

ny program. Po príhovore starostky Dany 

Veveričíkovej plnej sále svoje umenie 

predviedla škôlkarka Laurinka Lacková, 

ktorá mamám a starým mamám recitova-

la i spievala. Jej vystúpenie navodilo dob-

rú náladu, v ktorej pokračovala hudobná 

skupina MY Plus. Populárna kapela pred-

stavila publiku svoje najnovšie hity. Po ob-

čerstvení potešilo prítomné dámy zosku-

penie Dlhopoľskí heligonkári, ktoré je zá-

rukou výbornej atmosféry a na záver už 

spievala celá sála. Z vydareného podujatia 

odchádzali ženy s kvetom v ruke a na srd-

ci s príjemným pocitom.

UVÍTANIE DETÍ

O becný úrad v obci sa vo štvrtok 

21. mája 2015 zmenil na balóno-

vú oslavu. V zasadacej miestnosti totiž 

už tradične vítali do života deti narode-

né v roku 2014.  Z 18 drobcov sa na túto 

detskú párty dostavilo 15 a okamžite za-

plnili celý priestor. Starostka obce Dana 

Veveričíková im všetkým popriala veľa 

zdravia a radosti z každodenných ma-

ličkostí. Potom im odovzdala knižky pre 

najmenších a sumu 50 eur. Nechýbala 

fotografi a v drevenej kolíske ešte z čias 

ich rodičov a zábava nabrala ten správny 

smer. Ratolesti predvádzali smelé krôči-

ky, silné hlásky aj chuť nadväzovať pria-

teľstvá. Žiadaní boli najmä traja chlap-

ci a sestričky – dvojičky, ktorí absolvo-

vali doslova fotografi cký maratón. Po 

poslednej spoločnej snímke sa deťúren-

ce s rodičmi rozutekali za novými dob-

rodružstvami.

Radosť víťazky z hlavnej ceny.

Starostka obce s úèinkujúcimi.

Spoloèná fotografi a detí narodených v roku 2014.
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V o štvrtok 18. júna 2015 sme mali 

v obci vzácnu návštevu. Našu farnosť 

totiž v rámci kanonickej vizitácie navštívil 

žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.

Deň začal na miestnej fare a potom spo-

ločne s farárom Petrom Škorom po-

kračoval na obecný úrad, kde sa stretol 

so starostkou obce Danou Veveričíko-

vou a ďalšími predstaviteľmi obce, ktorí 

ho sprevádzali do Pamätnej izby drotár-

stva. Cestou ho rozveselili deti z mater-

skej školy a pred obedom stihol ešte nav-

štíviť základnú školu, kde sa stretol s pe-

dagógmi, prvoprijímajúcimi deťmi a pri-

šiel i medzi starších žiakov školy. Popo-

ludní si prehliadol kaplnku u Mrníkov, 

kde požehnal aj obnovený vzácny kríž. 

Postupne navštívil kaplnky u Staníkov, 

NÁVŠTEVA ŽILINSKÉHO DIECÉZNEHO BISKUPA

v Bôri, v Keblove, na Marčeku a kostol vo 

Svederníku, ktoré patria do dlhopoľskej 

farnosti. Podvečer nadviazal modlitbami 

nad hrobmi kňazov na cintorínoch v Zá-

riečí a v Dlhom Poli.

Vrcholom celého dňa bola sv. omša 

v  Kostole sv. Martina v Dlhom Poli. Po 

bohoslužbe nasledovala diskusia s miest-

nymi farníkmi.

STRETNUTIE DÔCHODCOV

Ľ udová hudba, plná sála, živá vrava. 

Tak nejako to vyzeralo 22. októbra 

2015 popoludní v kultúrnom dome v na-

šej obci. Konalo sa tam tradičné posede-

nie pre starších obyvateľov, ktoré obec or-

ganizuje už dlhé roky. Tentokrát pozva-

li občanov nad 70 rokov. Po dojímavom 

príhovore starostky obce Dany Veveričí-

kovej sa dôchodcom predstavila folklór-

na skupina Drotár a Dlhopoľskí heligon-

kári. Tí zahrali a zaspievali do noty mno-

hým prítomným a obľúbené piesne zneli 

celou budovou. Po výdatnom občerstve-

ní sa viac ako stovka zúčastnených tešila 

na ďalšie hudobné kolo. Starí známi, spo-

lužiaci, susedia, všetci debatovali a bavi-

li sa až do podvečera. S prázdnymi ruka-

mi neodišiel nik, organizátori im na zá-

ver venovali aj malý darček. 

Bohoslužba v miestnom Kostole sv. Martina.

Na stretnutí pre starších obèanov bola takmer plná sála.
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HODOVÁ ZÁBAVA

H ody sú časom hojnosti a ľudových 

veselíc. Hodová zábava v  obci 

Dlhé Pole je toho skvelým príkladom. 

Na 4. ročník tejto pomaly tradičnej uda-

losti sa mnohí tešia už od skorej jese-

ne. Združenie rodičov Základnej školy 

s  materskou školou v  Dlhom Poli totiž 

vie ako zorganizovať úspešné podujatie.

Kultúrny dom v  sobotu 14. novembra 

2015 večer ožil pestrými farbami jesene 

a vábil skvelou hudbou. Obľúbená skupi-

na Viva Band bola aj tento rok zárukou 

plného parketu. Viac ako dve stovky ľudí 

si užívali tanečné kreácie v  spoločnosti 

priateľov a dobrých známych. Ľudovky či 

pop – zábavychtiví Dlhopoľčania i „cez-

poľní“ zvládali bravúrne všetky štýly. Po-

pritom sa osviežili a  po polnoci čaka-

li na vrchol večera – vyhlásenie tombo-

ly. Sponzori sa opäť postarali o hodnotné 

ceny a nálada v sále gradovala až do sko-

rých ranných hodín.

2015 sa pred obecným úradom v Dlhom 

Poli zišli desiatky detí s rodičmi, aby spo-

ločne privítali sv. Mikuláša. Toto podu-

ROZSVIETENIE VIANOÈNÉHO STROMU A STRETNUTIE SO SV. MIKULÁŠOM

jatie spojené s  rozsvietením vianočného 

stromu v  parku už tretí rok organizuje 

Združenie rodičov ZŠ s MŠ v spoluprá-

ci s Obecným úradom. 

Aj tentokrát čakali davy ľudí, kým Miku-

láš so sprievodom príde do parku a roz-

svieti sa mohutná jedlička. Potom sa 

všetci presunuli do kultúrneho domu, 

kde ich privítala starostka obce Dana Ve-

veričíková  a  stručne priblížila život sv. 

Mikuláša. Nasledoval program hudob-

nej školy YAMAHA pod vedením peda-

gogičky Zuzany Štachurovej.  Deti nôtili 

vianočné piesne a v plnej sále navodili tú 

správnu adventnú atmosféru. 

Rozžiarené očká v publiku už pokukáva-

li po vreciach s balíčkami na pódiu a ne-

vedeli sa dočkať sladkých dobrôt. K Mi-

kulášovi a jeho pomocníkom anjelom sa 

postupne dostali všetky deti. V sprievo-

de nechýbal ani čert, ktorý sa pokúšal 

lákavé balíčky uchmatnúť, ale deťúren-

ce si tie svoje dobre strážili. Jeho hrozi-

vý výraz však vyľakal viacerých malič-

kých, preto ho Mikuláš s anjelmi pozvali 

na horúci punč a vynikajúcu kapustnicu. 

Na tej si pri družnej debate pochutnáva-

li mnohí dospelí, kým ich ratolesti sledo-

vali rozprávku v sále a tajne vyjedali cuk-

ríky z balíčkov. Spokojní boli teda všetci 

a dobrá nálada v kultúrnom dome vydr-

žala až do večera. 

text a foto: Magdaléna Lacková

P omalé prítmie, vo vzduchu príjem-

né napätie a v detských tvárach oča-

kávanie a  radosť. Piatok 4. decembra 

Združenie rodièov ZŠ s MŠ.

Mikuláš so sprievodom rozsvietili Vianoèný strom v parku.

Mikuláš obdaroval všetky deti v sále.
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N a konci letných prázdnin sme 

v Dlhom Poli oslavovali vo veľ-

kom. Výborná atmosféra, skvelý kultúr-

ny program, kus histórie aj spomienok, 

stretnutia blízkych. To všetko zažili tí, 

ktorí sa zúčastnili osláv pri príležitosti 

695. výročia od prvej písomnej zmienky 

o obci.  V piatok 28. augusta 2015 položi-

li predstavitelia obce veniec pri Pamätní-

ku 2. sv. vojny na Hlaváčovej a taktiež pri 

Pamätníku 1. sv. vojny pri materskej ško-

le. Hlavný program sa však konal v sobo-

tu 29. augusta 2015.

Slávnostná sobota

Obecné oslavy sa začali predpoludním 

a trvali až do skorých ranných hodín. Na 

podujatie prijali pozvanie i čestní hos-

tia: riaditeľka KKS v Žiline Soňa Řeháko-

vá, starosta obce Opoj Peter Bartovič ako 

OSLAVY 695. VÝROÈIA ZALOŽENIA OBCE

aj bývalý starosta Alojz Matúš. Program 

sa začal slávnostnou sv. omšou v miest-

nom kostole sv. Martina a potom si pred-

stavitelia obce spoločne s vedením dru-

žobnej obce Opoj na cintoríne zaspomí-

nali na kňaza a spisovateľa Ľ. G. Záoseka, 

ktorý obce spája. Nasledoval slávnostný 

obed a popoludnie pokračovalo hlavným 

programom v kultúrnom dome.

Rušné popoludnie

Pred najrušnejšou budovou v obci sa už 

od popoludnia trúsili hlúčiky ľudí, kto-

rých prilákala vôňa typického poľovníc-

keho gulášu od Poľovníckeho združenia 

Lovisko a chuť na jedno orosené. Naj-

menší sa potešili farebnej cukrovej vate 

a  drobnostiam zo stánkov. Okrem toho 

sa v parku pred obecným úradom mohli 

vyšantiť na nafukovacom hrade v štýle 

Ľadového kráľovstva. Pri vstupe do kul-

túrneho domu dostali návštevníci darček 

v podobe obecného balíčka, ktorý obsa-

hoval aj výtlačok novín Dlhopoľ špeciál 

vydaných práve pri tejto príležitosti, kde 

sa čitatelia dozvedeli zaujímavosti zo ži-

vota v obci, ktoré sa bežne nepublikujú. 

V malej sále mnohí obdivovali originálne 

výrobky drotára Jozefa Polku a pochutná-

vali si na klasických dlhopoľských buch-

tách a koláčoch, ktoré napiekli miestne 

gazdinky.

Kultúra stále živá

Keď sa veľká sála zaplnila, na pódiu sa za-

čal odohrávať príbeh plný histórie, kultú-

ry a lokálnych zvykov. Pocit vlastenectva 

len umocnila úvodná pieseň Kto za prav-

du horí v podaní folklórnej skupiny Dro-

tár. Na začiatku sa publiku prihovorila 

Pestré pásmo predviedol detský folklórny súbor Drotárik.

Publikum svojim vystúpením oèarila 

študentka operného spevu 

Zuzana Barochová.

Predstavitelia obce Opoj a Dlhé Pole 

si pripomenuli pamiatku ¼. G. Záoseka

Na podujatí vystavoval svoje výrobky 

miestny drotár Jozef Polka.
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starostka obce Dana Veveričíková. Pod-

ľa jej slov je pripomenutie histórie zvlášť 

dôležité v tejto uponáhľanej dobe: „Veď 

národ a človek, ktorý si váži svoju minu-

losť, má nádej, že vo svojich tradíciách, 

piesňach a zvykoch bude živý večne.“ Po-

tom svojím spevom ohúrila Zuzana Ba-

rochová, ktorá predviedla ľudovú pie-

seň v opernom prevedení. Históriu obce 

zase v skratke priblížila Klára Trháčová. 

Nato sa divákom predstavila Magdaléna 

Lacková s dcérou Laurinkou, ktoré pred-

niesli básne od kňaza a spisovateľa Dlho-

míra Poľského. Sálu rozospievala miest-

na FS Drotár s pásmom ľudových pies-

ní v dlhopoľskom duchu. Vystriedal ich 

súbor Drotárik z miestnej základnej ško-

ly, ktorý potešil ľudí veselým vystúpením 

starších aj mladších žiakov. Potom sa na 

pódium opäť vrátil FS Drotár spoločne 

so skupinou Dlhopoľskí heligonkári, kto-

rí naladili publikum na druhú časť vy-

stúpenia skupiny Drotárik. Divákov zau-

jal najmä palicový tanec bývalých devia-

takov. Nasledovalo pestré pásmo hudby 

a  spevu žiakov hudobnej školy YAMA-

HA. Pre veľký úspech sa na pódium vrá-

tila Zuzana Barochová a zažiarila s pies-

ňou Ave Maria. Záver podujatia patril ty-

pickej dlhopoľskej muzike a Dlhopoľskí 

heligonkári pokračovali v šírení dobrej 

nálady pred kultúrnym domom.

Večer bez konca

Kým si občania užívali príjemnú atmo-

sféru, organizátori v priebehu necelých 

dvoch hodín pripravili kultúrny dom na 

večernú zábavu. A hudobná skupina MY 

Plus ľudí naozaj zabavila. Ľudovky strie-

dal pop a na parkete „trsali“ takmer všet-

ky vekové kategórie. Veselo bolo aj pred 

kultúrnym domom, kde si ľudia vychut-

návali jeden z posledných teplých veče-

rov. Postupne sa však presúvali do sály, 

kde to žilo až do skorých ranných ho-

dín. Akcia sa vydarila a starostka obce 

D. Veveričíková neskrývala radosť: „Teší 

ma, že bola veľká účasť, či už na kultúr-

nom programe alebo sprievodných pod-

ujatiach. Ja si myslím, že keď sú spokoj-

ní občania, námaha, ktorá oslavám pred-

chádzala stála za to. Preto by som sa rada 

poďakovala ľuďom, ktorí akýmkoľvek 

spôsobom pomohli pri prípravách, za-

bezpečili hladký priebeh osláv a poteši-

li návštevníkov či už svojím vystúpením 

alebo občerstvením. Skutočne všetkým 

ďakujem.“ 

text a foto: Magdaléna Lacková 

Bohatý kultúrny program 

prilákal množstvo divákov.

Dlhopo¾skí heligonkári zabávali ¾udí aj pred kultúrnym domom.

Obecné oslavy navštívilo 

mnoho rodín s deťmi.
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Vošli sme dnu. Kuchyňa je úzka, veľa 

miesta tu asi nebolo. „Tu vľavo stál stôl. 

V rohu bola piecka, vedľa nej okno a pod 

ním „štokrlík“, na ktorom som ako chlapec 

sedával.“ začína svoje rozprávanie ume-

lecký drotár Juraj Šerík, pravnuk drotára 

Jozefa Holánika – Bakeľa a vnuk jeho zaťa 

Jakuba Šeríka. Na dom svojich starých 

rodičov si spomína detailne. „Babka mi 

vždy nakrájala na dienko domácu klobás-

ku. Tu sa údilo celoročne a to pre celú dedi-

nu. Piecka mala komín len do povala, tam 

sa dym stáčal popod úzku pec a vychádzal 

do otvoreného priestoru, kde boli na há-

koch povešané klobásky. Babka mala za-

znamenané mená ľudí, počet výrobkov, aj 

dátumy. Na povale boli i rôzne veľké truh-

lice, na jednej z nich bolo dokonca meno 

môjho prapradeda Jána Holánika – Ba-

keľa.“ Akoby sme to videli... A počujeme 

aj staré kukučkové hodiny, ktoré sa na-

ťahovali kľúčikom a dotvárali neodmys-

liteľnú atmosféru kuchyne, kde sa vždy 

varilo, pieklo, kúrilo, umývalo, debato-

valo. Vítaný bol každý, kto vošiel. Dve-

re sa nezamykali, ľudia sa neostýchali. 

„Oproti peci sa nachádzal sekretár plný 

pohárikov, šálok, riadov, utierok. Na ste-

ne viselo také zvláštne zväčšovacie zrka-

dlo, na ktoré som ako drobec nikdy nedo-

čiahol. Až keď som vyrástol, uvedomil som 

si, aké nízke stropy tu boli.“ 

Pomyselne zohneme hlavy a vchádzame 

do komory vedľa kuchyne, ktorá bola na-

podiv väčšia. Tu boli ukryté rôzne pokla-

dy. Sud s  kapustou, hrnce s  dobrotami, 

skriňa s dedkovým náradím, ale aj skrin-

ky s tajomným obsahom. „Ja som bol veľ-

mi zvedavý, keď babka s  dedkom odišli 

z  domu, otváral som ich, obzeral, našiel 

som rôzne staré dokumenty, listy. Komo-

ra bola plná všeličoho, dokonca tu bol zvy-

šok murovanej pece ešte po pradedovi. Tú 

by som rád odznova postavil a hostil ľudí 

tradičnými jedlami, tak ako moji predko-

via.“ Na stene sú dvere, ktoré nikam ne-

vedú. Zatiaľ. V  budúcnosti by mali slú-

žiť ako prepojenie s novou hospodárskou 

budovou, kde sa budú nachádzať sociál-

ne zariadenia pre návštevníkov a schody 

na povalu. Tam by mala byť bytová jed-

notka. Plány sú smelé, vízia jasná. 

Po smrti Jakuba Šeríka v  roku 1989 

a jeho ženy o pár rokov neskôr začal 

dom pomaly chátrať. V roku 2001 bol 

aj s dnes už neexistujúcou hospodár-

skou budovou vyhlásený za národ-

nú kultúrnu pamiatku. Ale neobýva-

ná drevenica nepôsobila ako miesto 

známych predkov. Preto sa Juraj Še-

rík, ktorý medzitým pričuchol k dro-

társkemu remeslu, rozhodol dom za-

chrániť. Jeho snom je zriadiť živé dro-

társke múzeum s drotárskou dielňou, 

kuchyňou s tradičnými jedlami, uby-

tovaním pre turistov a priestorom na 

kultúrne podujatia. V roku 2008 začal 

pod dohľadom Pamiatkového úradu 

s  komplexnou rekonštrukciou. Dre-

venicu rozobrali a  nanovo postavili, 

hospodársku budovu sa už zachrániť 

nepodarilo. Z  fi nančného príspevku 

z  Ministerstva kultúry vyrástla hru-

bá stavba. Odvtedy sa snaží dokončiť 

práce svojpomocne, ale peňazí je stále 

nedostatok. Momentálne dúfa v ďal-

šiu fi nančnú injekciu od štátu, no uví-

ta akúkoľvek pomoc či podporu. 

PRÍBEH JEDNEJ DREVENICE

S tojí pri ceste, každodenne počúva rozhovory ľudí čakajúcich na autobus. Vynovená, 

no predsa stará dve možno tri stovky rokov. Pozná ju každý, ale kto vie, aké 

tajomstvá ukrýva? Na prvý pohľad úplne obyčajná drevenica, v skutočnosti rodný dom 

významného drotárskeho majstra J. H. Bakeľa. 

Drotár Jakub Šerík pri práci 

v izbe svojho domu.

Dom J. H. Bake¾a po rekonštrukcii.
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Vrátime sa do kuchyne a  napravo nás 

čaká takzvaná veľká izba. Tu sa bude všet-

ko odohrávať. Pôvodný starý nábytok, 

drotárska expozícia, priestor pre otáz-

ky, spomienky. „Bola to taká hosťovská 

izba, kde sme všetci z rodiny spávali, keď 

sme prišli na návštevu. Zo severnej strany 

bola manželská posteľ, po bokoch boli veľ-

ké skrine. Na stene viseli obrázky s nábo-

ženským motívom. Zariadenie bolo na tú 

dobu moderné. Takú keramickú dlažbu, 

akú dal doviezť z Varšavy pradedo Holá-

nik nemal ani richtár. V  rohu bola piec-

ka zvaná cigán, ale v nej sa nekúrilo, preto 

tu bolo chladno. Keď som prišiel na prázd-

niny, spával som na váľande pri dverách 

a  babka mi vždy dala také veľké periny. 

Ráno sa mi nikdy nechcelo vstávať. Starí 

rodičia boli hore už o piatej ráno, obriadi-

li statok, chodili po záhrade, nosili drevo, 

kúrili v  kuchyni, chystali jedlo. Hluku tu 

bolo dosť. Autá hučali, ľudia sa združova-

li pred domom a čakali na autobus. A pod 

oknom na polici bol prvý telefón v dedine. 

Ľudia chodievali telefonovať denne. Ded-

ko do veľkej knihy zapisoval dĺžku hovoru 

a vyberal po korune za hovor. Súkromie tu 

nebolo žiadne, ale zato bolo veselo.“ 

Prejdeme do poslednej miestnosti 

v dome, ktorá sa volala malá izba a bola 

ku drevenici pristavená v  roku 1901. 

„Tu spával dedko Šerík s  babkou. Ved-

ľa bola skriňa, kde mali oblečenie, v rohu 

bola piecka, tu hneď vedľa dverí mal ded-

ko truhlicu, ktorú mal ešte po pradedo-

vi Bakeľovi z Varšavy a tam mal v kotú-

čoch poukladané drôty. Pri okne, z ktoré-

ho vidno na susedovu chalupu, bola stolič-

ka, v ďalšom rohu mal dedo uložené svo-

je papiere a pod oknom pri hlavnej ceste 

drôtoval, tam mal svoj pracovný stôl a ja 

som ako chlapec sedával vedľa neho. Tam 

to všetko vznikalo. V rohu naľavo od okna 

na priečke mal vystavené všetky medaile, 

ktoré Bakeľ získal na svetových výstavách.  

Mal tu rôzne sklenené poháriky a mištič-

ky, kde si dával drôtiky, v pracovnom stole 

mal šufl ík s náradím. V tejto izbe bolo naj-

teplejšie, lebo tu kúril, keď pracoval, aby 

mu nebola zima. Tie spomienky vo mne 

pretrvali dodnes.“ 

Drotárovi sa zalesknú oči a  vychádzame 

z domu na veľkú verandu, ktorá je neod-

mysliteľnou súčasťou minulosti a  prísľu-

bom do budúcnosti. V  prípade pekného 

počasia sa totiž zmenila na drotársku diel-

ňu vychýreného umelca. Mal tu svoj pra-

covný stôl, stoličku, klieštiky, drôtiky. Ľu-

dia, ktorí išli po ceste, sa zastavili na kus 

reči, sedeli na lavici, rozprávali a obdivo-

vali majstrovo umenie. „Keď som bol veľmi 

malý, vozil som sa tu na kolobežke. Ded-

ko frfl al, keď som visel na vrátkach na pán-

toch. Na lavičke boli poukladané rôzne hrn-

ce a popod ňu drevo na zimu. Tu na veran-

de bol položený prenosný stojan s lavórom, 

do ktorého babka zo studne naťahala vodu, 

aby sa dedko po práci poumýval. Nad sto-

lom bola doska s kvetináčmi, spod strechy 

tiež viseli drôtené závesy s kvetmi. Na ste-

ne pri vchode boli fotky celej veľkej rodi-

ny. Babka vždy rozprávala príbehy príbuz-

ných, ktorých bolo neúrekom, veď pochá-

dzala z 11 detí. Ona s dedkom mali troch 

synov a my sme boli deviati vnukovia.“ 

Keď vyjdeme cez pôvodné železné dvier-

ka na dvor, predstavujeme si dnes už ne-

existujúcu hospodársku budovu. „Viedol 

k nej kamenný chodníček. V budove bola 

krava, vedľa kurník, po schodoch sa šlo 

hore na povalu. Bol tam taký vikier a keď 

sa prišlo s vozom plným sena, vyhadzova-

lo sa priamo hore. Babka mi tam zakazo-

vala chodiť, aby som do toho otvoru ne-

spadol. Cez zimu dávala do sena neskoré 

jablká, takzvané kožovky s hrubou kožou. 

V  štíte boli dvere na pántoch a  tadiaľ sa 

išlo dovnútra na povalu nad domom. Na 

vonku z druhej strany bol chliev a drevá-

reň, kde dedko rezal drevo a ja som mu do 

klátu zatĺkal klince...“ Pred nami sa otvá-

ra veľká záhrada, kde J. Šerík plánuje or-

ganizovať kultúrne podujatia pod holým 

nebom, možno pristaví prístrešok, pó-

dium. Práce je veľa, ale predstava, že sen 

sa stane skutočnosťou je silná. 

text: Magdaléna Lacková

foto: autorka a archív JŠ

Dom J. H. Bake¾a pred rekonštrukciou.

Drotár Juraj Šerík spomína 

na prázdniny u starých rodièov. 
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Nabitý február

N a začiatku druhého polroka sa 

okrem vysvedčení konal aj zápis 

detí do 1. ročníka. Február sa zase niesol 

v  znamení rôznych súťaží. V  okresnom 

kole olympiády sa na 8. mieste umiestnila 

žiačka vtedy ešte VI. A Viktória Vôstiko-

vá. Obľúbenou súťažou na škole je tradič-

ný Hviezdoslavov Kubín, kde sa súťažilo 

v 3 kategóriách podľa veku v poézii a pró-

ze. Víťazmi sa stali: Patrik Lipták z II. A, 

Lea Danišková z III. A, Matej Dujčík z VI. 

A, Alexandra Černáková zo IV. A, Daša 

Rybáriková z VIII. A a Miroslava Kyšová 

z VIII. B. Pred obdobím pôstu sa deti ešte 

vybláznili na karnevale v telocvični.

Súťaživý marec

M arec pokračoval súťaživou nála-

dou, kedy sa vyhodnocovala súťaž 

výrobkov z odpadového materiálu a škol-

ského kola Slávika Slovenska. V populár-

nej speváckej súťaži bodovali najmä Kris-

tína Pavelčíková z I. A v prvej kategórii, 

Alexandra Černáková zo IV. A v druhej 

kategórii a Alexandra Pavelčíková z VIII. 

A v tretej kategórii. V okresnom kole Py-

tagoriády sa na 8. – 13. mieste umiestnila 

Monika Dedičová z VI. A a na 16. mieste 

Daša Rybáriková z VIII. A. 

Noc s Andersenom

Dňa 27. marca 2015 sa deti 1., 2., 3. a 5. 

triedy  zúčastnili 10. jubilejného ročníka 

Noci s  Andersenom. Učiteľky pripravili 

originálny večerný program, ktorý v de-

ťoch rozvíjal kreativitu a fantáziu. Neza-

budnuteľným zážitkom bol najmä nočný 

spánok v telocvični školy.

Kreatívny apríl

Súťaž o najkrajšiu kraslicu

Dňa 1. apríla 2015 sa na škole kona-

la súťaž o najkrajšiu kraslicu, do ktorej 

sa zapojili žiaci prvého aj druhého stup-

ňa. Táto téma ich veľmi zaujala a po-

rota bola výtvormi nadšená. Bolo ťaž-

ké vybrať, ktoré z vajíčok bolo to „naj“. 

Kraslice sa totiž veľmi líšili, niektoré boli 

tradične prevedené, iné sa inšpirovali 

modernými technikami a pri ostatných 

zas nechýbal humor.

Kolobeh vody v prírode

Dňa 10. apríla 2015 mali deti 1. a 2. trie-

dy nezvyčajný deň. Pracovníčka Správy 

Národného parku Malá Fatra Ing. Erika 

Kružliaková žiakom zážitkovou formou 

vysvetlila Kolobeh vody v  prírode. Pu-

tovanie kvapiek zakončili tvorbou vlast-

ných kreslených príbehov  o žabkách.

Biblia očami detí

Už po piatykrát sa žiaci školy zapojili do 

výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mlá-

deže. Jej cieľom je zaangažovať do vníma-

nia a prežívania biblických dejín čo naj-

viac detí a  mládeže a  priviesť ich k  spo-

znávaniu biblie. Predpísanými témami 

z  troch kníh Svätého písma boli: Jozue, 

Tobiáš a Skutky apoštolov. Do súťaže, kto-

rá prebiehala v mesiacoch február a ma-

rec, sa zapojili žiaci všetkých ročníkov ZŠ 

i  deti z MŠ. V  obvodnom (diecéznom) 

kole získala 1. miesto v  kategórii 1 škôl-

karka Laura Lacková a na 3. mieste vo ka-

tegórii 4 sa umiestnil Daniel Beňo z 5. A. 

Noc s Andersenom. (foto: archív ZŠ)

Súťaž o najkrajšiu kraslicu. (foto: archív ZŠ)

(foto: archív ZŠ)
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Tehlička 

Škola sa opäť zapojila do medzinárod-

ného projektu Tehlička pre Afriku. Ide 

o  celoslovenskú verejnú zbierku, kedy 

v  pôstnom období pomáhajú deti rôz-

nymi aktivitami a  kúpou tehličky za 

symbolickú sumu 10 centov. V škole sa 

vyzbieralo 70 eur. 

Uvoľnený máj

V máji sa deti začali častejšie venovať 

aktivitám vonku a  v  školskej dru-

žine vytvárali aj krásne farebné manda-

ly z ovocia a zeleniny. 

Génius Bytčianskej kotliny

Žiaci sa aj tento rok zapojili do matema-

tickej súťaže v  bytčianskom gymnáziu. 

Druhým miestom potešil druhák Tomáš 

Šablatúra a na treťom mieste skončil jeho 

spolužiak Martin Medvedík. Z  tretieho 

ročníka sa na 2. mieste umiestnila Simo-

na  Oreničová. 

Pestrý jún

Matematická súťaž Pangea

Žiačky ôsmeho ročníka Andrea Paule-

cová a Daša Rybáriková postúpili do ce-

loslovenského kola matematickej súťa-

že Pangea. Ocitli sa tak medzi najlepší-

mi 120 žiakmi z celého Slovenska (súťa-

žilo 7400 žiakov ôsmych tried). Finále sa 

konalo 11. júna 2015 na Strojníckej fa-

kulte STU v Bratislave. Súťažiacim sa pri-

hovorili dekan miestnej fakulty a minis-

ter školstva SR, ktorý aj dekoroval víťa-

zov. Dievčatá si zo súťaže priniesli diplo-

my „úspešného riešiteľa“. 

zdroj: www.zsdlhepole.edu.sk 

ho minidivadielko z  dedinského prostre-

dia, ktoré divákov vtiahlo priamo do tohto 

čarovného sveta. Tam sa deti hrali na lú-

kach, chytali svätojánske mušky a  trávi-

li čas so svojimi blízkymi.  Dievčatá súce 

na vydaj zbierali byliny, čarovali a  vábili 

chlapcov, aby si večer spoločne zatancova-

li na typickej Jánskej zábave. Piesne, tance, 

kroje a hudba – kedysi také všedné a dnes 

vzácne. Ale aj rozprávanie starých materí, 

príbehy z každodenného života a obyčaj-

ná, vrúcna láska. Radosť chlapcov a  mu-

žov z  vysokých ohnivých vatier, ukážka 

zručnosti pri palicovom tanci. To všetko 

sa odohrávalo pred zrakmi rodičov a blíz-

kych. Po takomto výkone si deti zaslúži-

li dobroty, typické pre našu obec. Takže na 

tanieroch okrem buchiet našli aj lokše, ja-

ternice a tlačenky. Dobrú náladu dopĺňa-

lo duo manželov Pavelčíkovcov, ktoré hra-

lo do tanca. A tí, ktorí čakali skutočnú vat-

ru sa jej podvečer aj dočkali a mohli si „za-

krepčiť“ pri ihrisku Základnej školy. 

ml

Nové začiatky v septembri

V septembri sa deti po dlhých prázd-

ninách opäť vracajú do školských 

lavíc, niektoré si do nich sadajú po pr-

výkrát. Začiatok školského roka bol spo-

jený aj s  týždenným plaveckým kurzom 

pre žiakov druhého a tretieho ročníka. 

Bohatý október

T ak ako je príroda bohatá na farby, aj 

tento mesiac bol v škole bohatý na 

rôzne aktivity.

Výlet do Atlantis centers 

Dňa 5. októbra 2015 navštívili žiaci sied-

mej triedy zážitkové centrum v Leviciach. 

Vyskúšali si množstvo interaktívnych ob-

jektov, cez ktoré spoznali fyzikálne záko-

ny a prírodné javy. V „Tutanchamónovom 

múzeu“ si zopakovali, kto bol faraón, ako 

sa volá prvý papier pochádzajúci z Egyp-

ta, aké písmo používali Egypťania a stali 

sa súčasťou procesu mumifi kácie. 

Projekt English One

Škola je zapojená do projektu English 

One, vďaka ktorému má prístup k rôz-

nym interaktívnym cvičeniam z ang-

lického jazyka. Žiaci môžu pracovať aj 

doma, s okamžitou spätnou väzbou. 

V  rámci tohto projektu sa organizovala 

súťaž, do ktorej sa mnohí aktívne zapoji-

li. Ďalším plusom je anglický lektor, kto-

rý prišiel priamo do školy, aby so žiakmi 

z deviateho ročníka komunikoval na rôz-

ne témy. Takáto hodina s native speake-

rom bola pre nich veľkým prínosom. 

zdroj: www.zsdlhepole.edu.sk 

Adventný november

Františkánsky brat Imrich v ŠKD

Štvrtok 26. novembra 2015 strávili deti 

zo školskej družiny Základnej školy 

popoludnie trochu inak. Na návštevu 

totiž prišiel františkánsky brat Imrich 

Neslušan, ktorý je rodákom z  Dlhé-

ho Poľa, ale už roky žije na Sicílii. Pus-

tovník chodieva medzi deti pravidelne 

a  tie sa vždy tešia na jeho nové príbe-

hy a  poučné rozprávanie. Stretnutie si 

nenechala ujsť ani riaditeľka ZŠ s  MŠ 

Ľ. Heinrichová. V školskej knižnici ho 

hudbou privítala pedagogička SZUŠ 

YAMAHA Z. Štachurová a  deti pred-

viedli krátke adventné predstavenie. 

Potom nasledovala debata o  advente 

a čase Vianoc, ktoré by nemali byť len 

o darčekoch, ako sa to mnohokrát pre-

zentuje. Spoločne si pripomenuli, že sú 

najmä o príchode Ježiša Krista a učiteľ-

ky E. Letková a E. Belániková im roz-

dali kreatívne úlohy na vykonávanie 

dobrých skutkov počas adventu. Žia-

kov však zaujímal aj bežný život brata 

Imricha a  taliansky hovoriaci chlapec 

Franco mu na záver odovzdal vlastno-

ručne vytvorený darček z drôtu. Rozlú-

čili sa s modlitbou na perách a prísľu-

bom opätovného stretnutia. 

ml

Jánska akadémia 

V stredu 24. júna 2015 sa v popoludňajších 

hodinách v priestore telocvične Základnej 

školy konalo podujatie s  názvom Jánska 

akadémia. V úvode všetkých prítomných 

privítala riaditeľka ZŠ s MŠ Ľubica Hein-

richová. Potom sa publikum dozvedelo 

niečo o  zmysle jánskych tradícií a  nasle-

doval skutočne pestrý program. Otvorilo 

Františkánsky brat Imrich v ŠKD

(foto: ml)

(foto: archív ZŠ)
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MATERSKÁ ŠKOLA

Karneval

U torok 10. februára 2015 sa materská 

škola zmenila na karneval plný fa-

rebných a nápaditých masiek. Nechýba-

li princezné, rytieri, zvieratká či rozpráv-

kové postavičky. Deti si svoj deň skutoč-

ne užili a zabávali sa ako na skutočnom 

karnevalovom sprievode. 

Deň matiek

D eň matiek oslavovali  v  materskej 

škole už 7. mája 2015.  Usilovné 

učiteľky pripravili so svojimi motýlikmi 

a  včielkami bohatý program, v  ktorom 

nebola núdza o pesničky, básničky, vtip-

né scénky, tance či hudobné čísla. Ako 

prvé sa publiku predviedli najmladšie 

deťúrence vo veselých kostýmoch zviera-

tiek a ich vystúpenie podporené rozpráv-

kami či ľudovým motívom dojalo mno-

hé prítomné mamy. Potom sa predstavi-

li staršie deti a v pestrom programe tak-

tiež nechýbala rozprávka i piesne a obe-

censtvo zaujal aj moderný fľaškový ta-

nec. Nasledovalo vystúpenie detí, ktoré 

navštevujú hudobnú školu a záver patril 

spoločnej piesni pre všetky mamičky. Po 

programe sa najmä drobci potešili slad-

kým dobrotám, ktoré piekli samotné ma-

miny a veselá vrava na chodbe materskej 

školy utíchla až po hodnej chvíli. 

Rozlúčka s materskou školou

K eď sa predškoláci lúčili s materskou 

školou, bol to deň plný dobrodruž-

stva a zábavy. Vo štvrtok 18. júna 2015 sa 

najskôr so svojimi učiteľkami vybrali na 

výlet do Žiliny, kde navštívili park, ob-

chodné a zábavné centrum a nevynecha-

li ani prechádzku po meste. Potom však 

nešli domov, ale naspäť do materskej ško-

ly, kde ich okrem chutnej večere čaka-

li nachystané postieľky a deti tam strávili 

aj noc. To bol zážitok! Ráno sa prebudi-

li vedľa svojich kamarátov a na rozlúčku 

so škôlkou budú iste ešte dlho spomínať.

Divadelné predstavenia

S treda 6. mája 2015 dopoludnia pat-

rila v materskej škole v Dlhom Poli 

divadlu. Rozprávku o  drevenej báb-

ke, ktorá sa stala chlapcom, pozná ur-

čite každé dieťa. Ale v  takom podaní 

ako ju predviedli herečky z  Divadla zo 

šufl íka ju deťúrence ešte nevideli. Ku-

lisy, kostýmy, hudba, príbeh, jednodu-

cho celé bábkovo-činoherné predstave-

nie ich zaujalo natoľko, že občas zabud-

li zavrieť ústa. Smiali sa, híkali, tlieska-

li a  niektoré sa dokonca na pár minút 

stali súčasťou rozprávky. Zažili veľké 

talianske dobrodružstvo, ale čo je naj-

dôležitejšie: pochopili posolstvo prí-

behu a ešte po predstavení o ňom živo 

diskutovali. Práve to potešilo aj hlavné 

protagonistky, že ich umenie zanechalo 

v detskej duši nezmazateľnú stopu.    

A  keďže Divadlo zo šufl íka malo v  ma-

terskej škole úspech, vrátilo sa aj 29. sep-

tembra 2015 a  deťom zahralo rozpráv-

ku O zlatej rybke. Po napínavom príbe-

hu boli všetci šťastní, že dobro opäť zvíťa-

zilo nad zlom. 

(foto: archív MŠ)
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Mikuláš

V piatok 4. decembra 2015 mali deti 

v  materskej škole veľkú radosť. 

Hneď ráno k nim totiž zavítal Mikuláš. 

A  to nie hocijaký, ale divadelný. Diva-

dlo zo šufl íka predviedlo vtipné a  ve-

selé predstavenie, ktoré detičky odme-

nili netradičnou vianočnou pesničkou. 

A  hoci s  Mikulášom a  anjelom prišiel 

aj čert, zábavnej čertice Bertice sa nikto 

nebál a  takmer všetci škôlkari ochotne 

pózovali s divadelnou trojicou. Balíčky, 

ktoré pripravili starostlivé učiteľky boli 

také ťažké, že Mikulášovi pomocníci 

prichystané vrecia len s námahou zdvih-

li. Na záver si ešte „strihli“ jednu spo-

ločnú fotku a  utekali potešiť ďalšie ne-

dočkavé deťúrence. 

Vianočná besiedka

B iela vianočná rozprávka – tak by sa 

v  skratke dalo nazvať kreatívne di-

vadelno – hudobné predstavenie detí 

a  pedagogičiek z  materskej školy v  Dl-

hom Poli. Príbuzní malých i  väčších 

škôlkarov sa 7. decembra 2015 popolud-

ní nestačili diviť. Priamo pred ich očami 

vznikla naozajstná zimná rozprávka. 

Po príhovore zástupkyne pre materskú 

školu Soni Papanovej sa začal príbeh 

zvieratiek a detí v lese, ktorý otvorila sa-

motná pani zima. Po lese sa totiž roznies-

lo, že tento rok žiadne Vianoce nebudú. 

Zvieratká nemohli tomu uveriť a hľada-

li spôsob ako Vianoce osláviť. Pomohli 

im anjeli a  snehové vločky, ktoré navo-

dili pravú zimnú atmosféru. Do príbehu 

vstúpila aj rodina s malými deťmi, ktorá 

v lese hľadala stromček a betlehemci vin-

šujúci krásne sviatky. A ako to už v roz-

právkach býva, napokon všetko dobre 

dopadlo a Vianoce oslávili spoločne  pri 

romantickej piesni. 

Po vystúpení si dojatí rodičia vystískali 

svoje ratolesti a drobci sa s chuťou pus-

tili do sladkých i  slaných dobrôt, kto-

ré upiekli šikovné maminky. Rozpráv-

ková scéna so stromčekom ešte poslúži-

la ako pozadie na mnohých fotografi ách 

a  chodba v  materskej škole žila až do 

podvečera. 

text a foto: Magdaléna Lacková
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HUDOBNÁ ŠKOLA YAMAHA

Koncert predškolských programov

S kvelú hudobnú lahôdku si vychut-

nali všetci, ktorí prišli vo štvrtok 30. 

apríla 2015 popoludní do kultúrneho 

domu v obci. Tam sa totiž konal koncert 

hudobnej školy YAMAHA a obecenstvu 

sa predstavili deti z krúžkov Prvé krôči-

ky k hudbe a Rytmické krôčiky. V hlav-

nej úlohe diváci sledovali takmer 40 žia-

čikov od 2 do 6 rokov, ktorí predvied-

li spev, tanec a dokonca aj hru na fl aute. 

Radosť z hudby sálala z pódia viac ako 45 

minút a  deťúrence sa vo svojich číslach 

doslova vyžívali. Vďaka za to patrí najmä 

pedagogičke Zuzane Štachurovej, ktorá 

svojich zverencov svedomito pripravo-

vala a spolu s rodičmi v nich vypestova-

la lásku k tónom. Záverečná pieseň v po-

daní všetkých ratolestí patrila milujúcim 

mamičkám ku Dňu matiek.   

Záverečný koncert

V pondelok 8. júna 2015 sa v miest-

nom kultúrnom dome rozozvuča-

li struny, klávesy, fl auty aj mikrofóny. 

Dôvodom bol Záverečný koncert žia-

kov hudobnej školy YAMAHA. Vyše 

40 detí vo veku od 6 do 14 rokov pred-

viedlo svoje hudobné a  spevácke ume-

nie a diváci v sále potleskom potvrdili, 

že bolo skutočne čo počúvať. Hoci gitara 

a  keyboard patria dlhodobo k  obľúbe-

ným nástrojom, za posledný rok narás-

tol najmä počet záujemcov o akordeón.  

Popový spev sa teší obľube predo-

všetkým u  dievčat, ktoré sa rady sto-

tožňujú so svojimi speváckymi vzormi. 

Záverečnú pieseň predviedli všetci 

účinkujúci a príbuzní mohli byť na svo-

jich školákov právom hrdí. 

Vianočný koncert v kultúrnom dome

S viatočná nálada sa v pondelok 14. de-

cembra 2015 podvečer niesla kultúr-

nym domom. Hudobná škola YAMAHA 

pre príbuzných svojich žiakov pripravila 

krásny Vianočný koncert plný hudobných 

zážitkov. Úvodné spevácke číslo vtiahlo do 

slávnostnej atmosféry a po príhovore pe-

dagóga V. Dobruckého sa začalo takmer 

dvojhodinové vystúpenie. Na pódiu sa vy-

striedala štyridsiatka detí rôzneho veku 

a diváci počuli tóny fl auty, gitary, keybo-

ardu či akordeónu. Hudobné čísla dopĺ-

ňali skupinové i  sólové spevácke výkony 

a vrcholom večera bola pieseň Hallelujah 

v  podaní všetkých účinkujúcich. Niekoľ-

ko mesačné úsilie žiakov a pedagógov bolo 

odmenené búrlivým potleskom a deti si po 

vystúpení odniesli aj sladké odmeny. 

Koncert najmenších v materskej škole

V ianoce plné hudby, spevu a  milých 

vystúpení predviedli aj tí najmen-

ší. Deti navštevujúce predškolské progra-

my hudobnej školy YAMAHA v  Dlhom 

Poli ukázali svoje zručnosti na Vianočnom 

koncerte 16. decembra 2015 v  materskej 

škole. Pod vedením pedagogičky Zuzany 

Štachurovej drobci hrali na fl aute, keyboar-

de, akordeóne, spievali, tancovali, dokonca 

zahrali mini-divadlo. Šťastné tváričky, roz-

žiarené očká, milé nezbednosti, to všetko 

sprevádzalo príjemné popoludnie v  kru-

hu blízkych. A záverečnú vianočnú pieseň 

„Kúpil otec rybu“ si zanôtili všetci prítom-

ní. Nasledoval potlesk ako hrom a  dojatí 

príbuzní svoje ratolesti objímali a  tešili sa 

z prvých malých – veľkých úspechov.

text a foto: Magdaléna Lacková
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ŠPORTOVÝ DEÒ

V sobotu 20. júna 2015 sme v obci 

športovali. Na ihrisku pri Základ-

nej škole prebiehal tretí ročník Športové-

ho dňa detí, ktorý organizovalo Združe-

nie rodičov Základnej školy s materskou 

školou v Dlhom Poli a obec Dlhé Pole.

V dobrej nálade

V areáli školy vládla dobrá nálada už 

pred obedom, guláš rozvoniaval do ďale-

ka a rodičov súťaženia chtivých detí láka-

lo aj čapované pivo. Deťúrence zase za-

ujalo maľovanie na tvár a farebné motý-

liky či čiernobiele zebry sa už nevedeli 

dočkať súťažných disciplín. Športové hry 

otvorila starostka obce Dana Veveričíko-

vá. Drobci aj tí väčší si mohli zmerať svo-

je sily pri prekážkovom behu, preťahova-

ní lanom, hádzaní do plechoviek, v behu 

s loptičkou na lyžici či sprejovaní plasto-

vých fi gurín. 

Vrtochy počasia

I keď počasie sa s prítomnými občas tiež 

zahralo, organizátori boli pripravení na 

všetko. Deti sa húfne presunuli do telo-

cvične, kde na nich čakala trampolína 

a nafukovacie hrady so šmýkačkami pre 

veľkých i maličkých. Keď ich vonku opäť 

zavolalo slniečko, každému sa ušla slad-

ká odmena a ponad rozžiarené tváre sa 

vznášali výherné bubliny. 

Záchranárske čísla

Po odovzdávaní cien nasledovalo vystú-

penie K-9 Training center. Prítomní so 

záujmom sledovali kúsky cvičených zá-

chranárskych psov a na spoluprácu pri 

vyhľadávaní stratenej osoby sa hlási-

li takmer všetky deti. Vrcholným číslom 

bola simulovaná zásahová akcia, ktorá 

pripomínala scénu z kriminálky.

Lákavé atrakcie 

Potom sa už obloha nadobro zatiahla, ale 

to nikoho neodradilo a rodinky si pod 

veľkými slnečníkmi, ktoré výborne spl-

nili úlohu dáždnikov, vychutnávali gu-

láš, pizzu a chladené nápoje. Deti sa do 

sýtosti vybláznili v telocvični, stretli ka-

marátov a zažili veľa zábavy, veru mno-

hým sa ani nechcelo odísť. A to bolo 

hlavným cieľom organizátorov: pripraviť 

taký program, ktorý by konkuroval obľú-

beným počítačovým hrám a televíznym 

seriálom. 

text a foto: Magdaléna Lacková

Ob¾úbenou súťažnou disciplínou bolo preťahovanie lanom.

O vyh¾adávanie stratenej osoby cvièeným psom 

malo záujem množstvo detí. 

Na nafukovací hrad v telocvièni bol neustále rad. 
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T retia júlová sobota patrila v obci 

futbalu. 18. júla 2015 sa na futbalo-

vom ihrisku už po štvrtýkrát konal De-

dinský futbalový turnaj o pohár starost-

ky obce. Organizovala ho TJ Dlhé Pole 

v  spolupráci s obcou. Päť súťažných tí-

mov vo farebných tričkách nastúpilo už 

skoro ráno, aby si zmerali svoje sily a utu-

žili športového ducha.

Horúce kopačky

Turnaj otvorila starostka obce Dana Ve-

veričíková. Prvým zapískaním rozhod-

cu sa tak začala horúca futbalová sobota. 

Guláš rozvoniaval, pivo príjemne chladi-

lo a ľudia prichádzali povzbudiť svojich 

favoritov. Okrem hlavného programu 

sa na ihrisku odohral aj exhibičný zápas 

FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTKY OBCE

žiakov TJ Dlhé Pole a súťaž o najlepšieho 

strelca jedenástok. 

Podvečerné trofeje

Do fi nále postúpili družstvá modrých 

a  žltých. Po napínavom boji, ktorý roz-

hodli až penalty sa napokon z víťazstva 

tešili žltí. Vyhlasovanie výsledkov pre-

behlo po 19.00 hodine a ceny rozdáva-

la starostka obce spoločne s predsedom 

TJ Dlhé Pole Jozefom Badurom. Víťazný 

pohár prevzal pre svoj tím kapitán Maroš 

Brodek. Ocenené však boli všetky muž-

stvá a okrem kolektívnych úspechov vy-

zdvihli aj tie individuálne. Gratulácie pri-

jímal najlepší hráč, strelec a brankár tur-

naja ako aj najlepší strelec jedenástok. 

Večer pokračoval voľnou zábavou, o kto-

rú sa postarala hudobná skupina Duo 

Galaxy. 

Výsledky turnaja:

1. Kanárici (žlté dresy)

2. Blue profi ci (modré dresy)

3. Keblov (zlaté dresy)

4. Oranjes (oranžové dresy)

5. Bieli tigri (biele dresy)

Najlepší hráč turnaja: 

Andrej Ďuriš (Blue profi ci)

Najlepší brankár: 

Michal Kúdelčík (Oranjes)

Najlepší strelec jedenástiek: 

Maroš Brodek (Kanárici)

Magdaléna Lacková

Vo fi nále sa odohrával napínavý súboj mužstiev Kanárici a Blue profi ci. (foto: ml)

Na futbalovom ihrisku na Kamencoch sa stretlo 5 mužstiev. (foto: archív TJ Dlhé Pole)
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ŠPORT

 Por.        Mužstvo Z V R P Skóre B +/-

1  ŠK Petrovice 9 7 1 1 29:8 22 7

2 TJ Pšurnovice 9 6 1 2 31:14 19 4

3 TJ Divina 9 5 2 2 25:16 17 2

4 ŠK Dolný Hričov 9 4 4 1 23:16 16 4

5 TJ Tatran Hrabové 9 3 2 4 15:17 11 -1

6 TJ Dlhé Pole 9 2 4 3 16:16 10 -5

7 RTJ Brodno 9 3 1 5 14:23 10 -2

8 TJ Družstevník Hričovské Podhradie  9 2 3 4 15:20 9 -3

9 TJ Divinka 9 2 2 5 14:23 8 -7

10 TJ Družstevník Bitarová 9 0 2 7 9:38 2 -10

Z – zápasy, V – výhry, P – prehry

TJ Dlhé Pole

III. DOXXBET trieda dospelí, skupina B

TURNAJ POD GRAPAMI

A ugust pokračoval v  športovom du-

chu. V  sobotu 8. augusta 2015 sa 

na ihrisku na hornom konci konal už tre-

tí ročník podujatia Turnaj pod Grapami. 

Organizátor pohostinstvo U  Finusa ani 

tentokrát nezabudol na chutné občerstve-

nie a pitný režim. Na svoje si tak prišli hrá-

či aj diváci. Rodinky s deťmi či partie pria-

teľov sa trúsili počas celého dňa. Najviac 

ich však prišlo neskoro popoludní, keď sa 

horúca guľa na oblohe zmenila na príjem-

ný šteklivý kotúč. Na lavičkách okrem fa-

núšikov sedeli aj heligonkári, ktorí špor-

tovcom neúnavne vyhrávali. Na ihrisku si 

sily zmerali tri mužstvá vo farebných trič-

kách a dôležitejšie ako víťazstvo bola ra-

dosť z hry a utužovanie priateľstva. 

HBC TIGRI

Ú spešnú sezónu má za sebou aj hokej-

balové družstvo HBC Tigri. Aktuál-

ne sa nachádzajú na 8. mieste Bytčianskej 

Hokejbalovej Ligy, no porazili i  úradujú-

cich majstrov a  na 4. miesto strácajú len 

4 body. V roku 2015 pribudli mužstvu štyri 

nové posily: Andrej Kohler z Dlhého Poľa, 

Patrik Hrebenár zo Žiliny, Miloš Dorník 

a Kristián Gaňa z Hlbokého. Družstvo tré-

novalo na školskom dvore pri materskej 

škole, no tento tréningový priestor by po-

treboval kompletnú rekonštrukciu. Pr-

vým krokom bolo zabezpečenie umelého 

osvetlenia na konci minulého roka, o kto-

ré sa postarala obec v náklade cca 550 eur. 

V novom roku preto čakajú na hokejbalis-

tov nové výzvy, aby ich tréningy boli ešte 

kvalitnejšie a úspechy ešte viditeľnejšie. 

FUTBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV

V sobotu 1. augusta 2015 sa na futba-

lovom ihrisku konal 1. ročník Fut-

balového turnaja žiakov, ktorý organizova-

lo TJ Dlhé Pole v spolupráci s obcou Dlhé 

Pole. Kopnúť do lopty a zažiť deň plný nie-

len športu, ale aj zábavy a vynikajúceho ob-

čerstvenia od pohostinstva Pod kostolom 

prišli štyri mužstvá. Okrem domácich sa 

nechali prilákať aj družstvá žiakov z Hliní-

ka, Lietavy a susedného Veľkého Rovného. 

Po vyčerpávajúcich zápasoch zvíťazil tím 

z Hliníka, druhé miesto obsadili žiaci z Lie-

tavy, domáce družstvo získalo tretie miesto 

a štvrtí skončili chlapci z Veľkého Rovné-

ho. V súťaži o najlepšieho strelca bodoval 

Dlhopoľčan Branislav Badura.

ml

Na Turnaji pod Grapami bolo veselo. 

Zostava hokejbalového družstva HBC Tigri. 

(foto: archív HBC Tigri)
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HODY V OBCI

K de hodovanie skončilo ráno zába-

vou, tam predpoludním15. novem-

bra 2015 pokračovalo návštevou stán-

kov pred Kostolom sv. Martina. Hoci po-

časie sa zjavne netvárilo „po-hodovo“, 

mnohých to od kúpy medovníkov, baló-

nov, cukrovej vaty či pohárika medovi-

ny neodradilo. Ľudia pod dáždnikmi sa 

tak viac ponáhľali na sv. omšu či domov 

k  slávnostnému obedu. Veď pečená hus 

či kačka sa k hodom výborné hodí. 

ml


