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PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE

Milí občania,

U ž po šiestykrát obecný úrad vydáva 

obecné noviny Dlhopoľ, v ktorých 

Vám chceme priblížiť život v našej obci.  

V stručnosti zhodnotíme rok 2017, do-

zviete sa, čo nás čaká v roku 2018. Oboz-

námime Vás s údajmi z obecnej matri-

ky, o výške miestnych daní a poplatkoch, 

o  správnych poplatkoch, zistíte, čo sme 

riešili na zasadnutiach obecného zastupi-

teľstva, aký je rozpočet obce aj všetky dô-

ležité  akcie, ktoré sa v našej obci konali. 

Začiatok roka nás potrápil silnými mraz-

mi, padali aj mnohoročné rekordy. V ja-

nuári bolo až - 30 °C, v  dôsledku čoho 

pomrzli na niektorých miestach vodo-

vodné prípojky a  niekoľko domácnos-

tí bolo bez vody. Tie boli potom zásobo-

vané náhradným spôsobom, najčastejšie 

od susedov. Po skončení tuhej zimy sme 

mali plné ruky práce s odstraňovaním 

porúch na obecnom vodovode,  pri roz-

mrazovaní popraskali ventily alebo časti 

vodovodných  potrubí. Poruchy sme od-

stránili na siedmich miestach. Na piatich 

miestach sme na jar opravili poškodené 

kanalizačné šachty.

Pri prudkom daždi sa vylial potok pri 

cintoríne v časti pod Roľníckym druž-

stvom a pretrhol miestnu cestu vedúcu 

smerom na Veľké Rovné. Potok sme vy-

čistili, opravili brehové opevnenie a spre-

jazdnili cestu.

V minulom roku mali naši obča-

nia problém s poskytovaním zdravot-

nej starostlivosti stomatológa. Sme 

radi, že sa nám podarilo zachovať zub-

nú ambulanciu v zdravotnom stredisku 

v Dlhom Poli. Po niekoľkomesačných 

zložitých administratívnych úkonoch 

a  nedostatku zubných lekárov na Slo-

vensku bola v júni 2017 zubná ambulan-

cia opäť funkčná. Touto cestou ďakujem 

aj Žilinskému samosprávnemu kraju, 

odboru zdravotníctva za pomoc a pod-

poru pri pridelení obvodu pani doktor-

ke Inne Manchenko, pôvodom z Ukraji-

ny. Verím, že bude v Dlhom Poli spokoj-

ná ona aj jej pacienti. 

Tiež sa chcem poďakovať pani doktorke 

Ide Benešovej, ktorá venovala svojej prá-

ci a Dlhopoľčanom celý svoj profesionál-

ny život. O  naše zuby sa starala neuve-

riteľných 46 rokov. Naša vďaka jej patrí 

nielen za obetavú prácu, ale aj za priateľ-

ský, citlivý a sociálny prístup.

V roku 2017 dostal nový šat aj náš rím-

sko-katolícky Kostol sv. Martina. Maľo-

vanie interiéru kostola realizovala rodina 

maliarov Čambálovcov zo Zavaru. Aj keď 

práce boli fi nančne nákladné,  farníci sa 

zachovali štedro a prispel aj obecný úrad. 

Ďakujeme správcovi našej farnosti páno-

vi farárovi Petrovi Jankechovi, že zvládol 

túto náročnú prácu. Najmä za jeho obe-

tavosť, pracovitosť, prístup k práci i k ľu-

ďom, ktorí mu pomáhali. Ďakujeme aj za 

starostlivosť o náš duchovný život vo far-

nosti a za prácu s mládežou.

V novinách sa dočítate aj o všetkých 

športových a kultúrno-spoločenských 

akciách, ktoré organizovala obec, Zá-

kladná škola s  materskou školou, hu-

dobná škola YAMAHA, Združenie ro-

dičov ZŠ s MŠ, ale aj spolky a organizá-

cie, akcií bolo skutočne dosť. Ďakujem 

Vám všetkým, že pripravujete zaujíma-

vé programy pre deti, mládež, pre mamy 

s deťmi, koncerty, športové podujatia, ale 

aj krásne stretnutia našich seniorov. Ďa-

kujem Vám, že venujete svoj um a svoj 

čas a dokážete sa spojiť pre dobrú vec.

Keďže sme na začiatku roka chcem Vám 

všetkým zaželať: 

         Nech Nový rok splní Vaše priania,

         anjeli nech Vaše cesty chránia

         a problémy nech sa Vás stránia.

Želám úspešný a šťastný rok 2018!

Ing. Dana Veveričíková 

starostka obce



2

MATRIKA INFORMUJE 

NAŠI NOVÍ OBÈIANKOVIA

Tereza Adamčíková 22. 01. 2017 Čadca

Karolína Dujčíková 20. 02. 2017 Považská Bystrica

Karol Feranec 03. 04. 2017 Žilina

Marián Tichý 14. 05. 2017 Žilina

Viktória Hanuliaková 14. 07. 2017 Žilina

Nina Belániková 18. 08. 2017 Žilina

Alexandra Školníková 01. 09. 2017 Žilina

Marco Cingel 06. 09. 2017 Viedeň

Zuzana Gaňová 13. 10. 2017 Žilina

Ellie Labudová        26. 11. 2017  Čadca

Sebastián Papučík 15. 12. 2017  Žilina

MANŽELSTVO UZATVORILI

Patrik Haščík a Miroslava Rejdová 29. 04. 2017    Žilina 

Ján Závadský a Michaela Badurová 06. 05. 2017    Teplička 

  nad Váhom

Peter Mišutka a Kristína Letková 27. 05. 2017    Dlhé Pole

Ing. Marián Stanček a Silvia Barníková 27. 05. 2017    Konská

Jozef Štrbánik a Miriama Lacíková 10. 06. 2017    Dlhé Pole

Marián Dzirbík a Zuzana Paprčiaková 07. 07. 2017 Divina

Jozef Hramec a Zuzana Padyšáková 14. 07. 2017 Dlhé Pole

Vladimír Keblovský a Erika Ďuranová 15. 07. 2017 Kysucké 

  Nové Mesto

Martin Povec a Jana Jánošíková 10. 08. 2017 Dlhé Pole

Peter  Lončík a Petra Pacíková 12. 08. 2017 Dlhé Pole

Ing. Rastislav Dančík a Lucia Ševčíková 26. 08. 2017 Dlhé Pole

Ing. Anton Líška a Ivana Šmahajčíková 09. 09. 2017 Dlhé Pole

Ing. Peter Tomašec a Mgr. Anna Beňová 09. 09. 2017 Višňové

Jaroslav Solárik a Iveta Veveričíková 02. 12. 2017 Žilina

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Jozef Krcho  10. 01. 2017

Ľubomíra Lacíková 16. 01. 2017

Anna Krchová   29. 1. 2017

Vincencia Minčíková  13. 02. 2017

Zdenko Šmahajčík 21. 02. 2017

Jozef Urbaník  23. 02. 2017

Jozefa Stuchlíková 11. 03. 2017

Ján Mitúch  13. 03. 2017

Augustín Turiak  13. 03. 2017

Kamil Janešík  16. 03. 2017

Jolana Ďuráčiková 08. 04. 2017

Viktor Pistovčák  21. 04. 2017

Jozef Ďuráčik  20. 05. 2017

Imrich Suran  22. 05. 2017

Karolína Neslušanová 04. 06. 2017

Štefan Rybárik  08. 06. 2017

Veronika Rýpalová 01. 07. 2017

Jozef Holánik  20. 07. 2017

Jozef Šerík  25. 07. 2017

Pavel Kuzmík  29. 07. 2017

František Štrbánik 01. 08.  2017

Anna Gereníková  02. 08. 2017

Martin Milota  12 .08. 2017

Ján Trháč  14. 08. 2017

Anna Kúdelčíková 31. 08. 2017

Františka Blažeková 01. 09. 2017

Ing. Ján Gažo  14. 09. 2017

Martin Kaniok  13. 10. 2017

Martin Kondrčík  04. 12. 2017

Anton Kuzmík  09. 12. 2017

Česť ich pamiatke
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AKTUALITY 

UDALOSTI ROKU 2017

A j v minulom roku sme zabezpečova-

li chod obce a chod obecného úra-

du. Pri  úprave verejných priestranstiev, 

zimnej údržbe a zbere odpadov nám aj 

naďalej pomáhajú nezamestnaní občania 

v rámci aktivačných prác. Na jar a na je-

seň sme organizovali zber veľkoobjemo-

vého odpadu. Z obce sa vyviezlo 50 ton 

odpadu. Napriek tomu sa ešte stáva, že ne-

zodpovední občania dokážu vypratať ne-

potrebné veci do prírody alebo okolo kon-

tajnerov. Najčastejšie vyvezú odpad na 

Hlaváčovú a tam vytvoria čiernu skládku. 

Obec začala aj tento priestor monitorovať 

kamerou a už sa nám podarilo  identifi ko-

vať vinníkov. Musíme si všetci uvedomiť, 

že je nutné odpady triediť, pretože máme 

veľmi veľa komunálneho odpadu, ktorý sa 

skládkuje. V priebehu niekoľkých rokov 

budeme za skládkovanie odpadov platiť 

mnohonásobne viac.

V decembri 2016 obec získala dotáciu na 

kamerový systém vo výške 9 000 eur. Ka-

mery sme namontovali v júni 2017. Za-

tiaľ sú nainštalované na ôsmich miestach 

a monitorujú verejné priestranstvá. Táto 

dotácia bola pridelená v rámci Výzvy 

Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. 

Využívaním kamier obec plní úlohu pre-

vencie s cieľom ochrany života, zdravia 

a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, 

ako aj majetok obce.

V roku 2017 sme opravili a vymeni-

li elektroinštaláciu v telocvični Základ-

nej školy v Dlhom Poli. Dotácia vo výš-

ke 28 000 eur bola pridelená ešte koncom 

roka 2016 z Ministerstva školstva v rámci 

riešenia havarijných situácií. V telocvični 

ostáva ešte vymeniť podlahu.

V jeseni sme opravovali strechy na obec-

nom úrade, Dome smútku a na kultúr-

nom dome. Náter strechy na budove 

obecného úradu so špeciálnou úpravou 

stál 5 000 eur.  Práce a materiál na výme-

ne odkvapových rúr na všetkých budo-

vách predstavovali okolo 3 000 eur.

V decembri 2017 obecný úrad zakú-

pil a namontoval ozvučenie do kultúrne-

ho domu. Prvýkrát sa použilo na vianoč-

nom koncerte hudobnej školy YAMAHA 

20. decembra 2017. Ozvučenie dodala fi r-

ma TM SOUND Žilina a  jeho cena bola 

4 600 eur. V kultúrnom dome chceme do-

plniť ešte osvetlenie a upraviť javisko.

V decembri sme tu vymenili aj vykuro-

vanie – elektrické za plynové kotly Top 

GAS 30 s príslušenstvom a plynovú  VZT 

jednotku GV 30. Prípojka, montáž, ma-

teriál a celé vykurovanie realizovala spol. 

PLYN AZ – PI, Teplička nad Váhom. 

Celkové náklady vo výške 20  000 eur 

fi nancovala obec z vlastných zdrojov.

V  minulom roku sme organizovali tra-

dičné kultúrne a  športové akcie. Mno-

hé podujatia zastrešili organizácie 

a  spolky v  našej obci. Po troch rokoch 

nás navštívili predstavitelia obce, obča-

nia a folklórna skupina z družobnej obce 

Opoj. My sme zase prijali ich pozvanie 

na Futbalový turnaj. Koncom roka obo-

hatili náš duchovný život dva koncerty 

v Kostole sv. Martina. 

PLÁNY NA ROK 2018

A j v tomto roku chceme zabezpečiť 

k Vašej spokojnosti základné kaž-

dodenné potreby a služby. Od úpravy 

verejných priestranstiev, zimnú údržbu, 

osvetlenie, poskytovanie služieb v oblas-

ti sociálnej, zabezpečovať veci stavebné, 

poskytovať administratívne úkony na 

obecnom úrade, zabezpečovať chod škol-

stva v pôsobnosti obce.

Pri týchto každodenných činnostiach 

chceme spolupracovať naďalej so všetký-

mi spolkami, organizáciami a združenia-

mi hlavne pri organizovaní športových 

a kultúrnych podujatí. V tomto roku Vás 

chceme prekvapiť aj s Rodičovským zdru-

žením a niektorými turistami na Fašiangy. 

Určite budeme v rámci nášho obecného 

rozpočtu opravovať miestne komuniká-

cie, v rámci prevádzkovania obecného 

vodovodu ho stále vylepšovať, starať sa 

o životné prostredie a odpadové hospo-

dárstvo. 

Treba odvodniť a položiť kanalizačné 

rúry na ceste pri cintoríne smerom od 

družstva, aby sme zabránili tečúcej vode 

po ceste a jej poškodzovaniu. Zároveň by 

sa cesta okolo cintorína aj rozšírila a po-

slúžila tak na parkovanie.

Tiež treba opraviť miestnu komunikáciu 

– Klukány, po výmene vodovodného po-

trubia.

Pri kostole pod cintorínom chceme od-

strániť stavbu starej rozpadnutej budovy

čím obec získa priestor, ktorý je potreb-

ný pri kostole či už na parkovanie, ale-

bo na umiestnenie stánkov počas Hodov 

a iných slávností. 

V tomto roku tiež plánujeme spolu s Jura-

jom Šeríkom, ŽSK a Považským múzeom 

otvoriť v Baklovom dome malú drotársku 

dielňu s pamiatkou na Jozefa Holánika – 

Bakeľa. Táto akcia je plánovaná na august 

2018. Pri tejto príležitosti chceme uviesť 

do života knihu o Dlhom Poli, na ktorej 

už niekoľko rokov pracujeme.

Obec má podaných  a pripravených nie-

koľko projektov.  Je podaný projekt na 

zakúpenie kompostérov pre domácnosti 

a projekt pre ZŠ v Dlhom Poli „ Zlepšenie 

technického vybavenia jazykovej učebne 

a odborných učební.“ Na vyhodnotenie 

týchto projektov čakáme.

Sledujeme ďalšie výzvy, aby sme mohli 

požiadať o dotácie, či už cez MŽP SR

na 2. etapu regulácie potoka, alebo výzvy 

cez Environmentálny fond, prípadne 

ďalšie výzvy na výstavbu sociálneho za-

riadenia.

V priebehu roka sa určite vyskytnú nové 

požiadavky alebo nepredvídateľné situácie, 

ktoré budeme musieť operatívne riešiť.

starostka obce

foto: archív OÚ 

Skládka odpadu na Hlaváèovej.

V kultúrnom dome bolo vymenené kúrenie 

a namontované nové ozvuèenie.
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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  041/5696 254

Ambulancia praktického lekára  041/5696 261

Zubná ambulancia  041/764 94 15

Detská ambulancia Žilina  041/511 08 57

Farský úrad  041/5696 257

Služba Domu smútku   0949 517 593

Poľnohospodárske družstvo  041/5696 196

Reštaurácia Drotár  041/5696 736

Základná škola  041/5696 258

Materská škola  041/5696 248

COOP Jednota  horný koniec  041/7051119

COOP Jednota dolný koniec  041/7051121

Kvetinárstvo Hrivíková                     041/5696 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.



5

AKTUALITY / POPLATKY 

MIESTNE POPLATKY NA ROK 2018

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 bez vykurovania 60 €

Veľká sála + kuchyňa bez vykurovania  100 € 

Malá sála + kuchyňa s vykurovaním  80 €

Veľká sála + kuchyňa s vykurovaním  120 €

Pranie obrusov za 1 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)

Poplatok za psa  7 €/rok

SPRÁVNE POPLATKY NA ROK 2017

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  2 €

Vyhotovenie odpisu /fotokópie/ výpisu alebo písomnej informácie 

z úradných kníh  a úradných záznamov za každú aj začatú stranu 2 €

Overenie podpisu na listine – každý podpis  2 €
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Z OBECNÉHO ÚRADU

Prehľad rozpočtovaných príjmov: 

Rok 2018

Hlavná 
kategória

Názov
Suma v  €
Obec+ZŠ

spolu:

Suma v  €
Obec:

Suma v  €
ZŠ:

100 Daňové príjmy 638 750 638 750 0

200 Nedaňové príjmy     96 067 50 817 45 250 

300 Granty a transfery    430 220 430 220 0

100+200+300
Spolu:

1 165 037 1 119 787 45 250

400
Príjmové fi nančné 
operácie

    43 944      43 944 0

100+200+300+400
Rozpočet  príjmov spolu:

1 208 981 1 163 731 45 250

Prehľad rozpočtovaných výdavkov: 

Rok 2018

Hlavná 
kategória

Názov
Suma v  €
Obec+ZŠ

spolu:

Suma v  €
Obec:

Suma v  €
ZŠ:

600 Bežné výdavky 1 160 946 493 276 667 670

700 Kapitálové výdavky      43 944 43 944 0

800
Výdavkové fi nančné 
operácie

        0         0 0

600+700+800
Rozpočet  výdavkov spolu:

1 204 890 537 220 667 670

V roku 2017 sa konalo 5 zasadnu-

tí obecného zastupiteľstva, na kto-

rých sa prijímali a schvaľovali nasledujú-

ce záležitosti:

1.  zasadnutie 27. 02. 2017 

• schválenie podania projektu v  rám-

ci IRDP, špecifi cký cieľ – zlepšenie 

kľúčových kompetencií žiakov základ-

ných škôl 

• informácia o pridelenej dotácii na ka-

merový systém obce vo výške 9 000 eur 

a na elektroinštaláciu v  telocvični ZŠ 

vo výške 28 0500 eur

• informácia o podanom projekte – vý-

mena okien na materskej škole z euro-

fondov

• informácia o  pripravovaných projek-

toch – II. etapa regulácie potoka pri 

cintoríne, oprava strechy a zateplenie 

stropu na budove MŠ, nákup biokom-

postérov pre domácnosti

• informácia o  pripravovaných obec-

ných akciách v 1. polroku

2.  zasadnutie 22. 05. 2017

• schválenie záverečného účtu obce

• použitie prebytku rozpočtového hos-

podárenia na tvorbu rezervného fon-

du vo výške  90 518 € a použitie 

prostriedkov rezervného fondu na ka-

pitálové výdavky

• návrh na výmaz MNV Dlhé Pole na 

Okresný súd v Žiline z Obchodného 

registra

• schválenie monitorovacieho systém 

na obecný vodovod vo výške 6 630 eur

• schválenie výšky príspevku z obce za 

darcovstvo krvi: 200 € diamantová 

plaketa,

• 150 € zlatá plaketa, 100 € strieborná 

plaketa, 50 € bronzová plaketa

•  schválenie dotácie na maľovanie kos-

tola vo výške 10 000 €

• zaslanie dlhoročným neplatičom daní 

list od kontrolóra obce

• stanovisko kontrolóra obce k závereč-

nému účtu obce za rok 2016 a správa 

kontrolnej činnosti kontrolóra obce  

a  stanovisko k  záverečnému účtu za 

rok 2016

• príprava obecných akcií – Deň ma-

tiek, Uvítanie detí do života, Športo-

vý deň, Opoj

• informácia o prevádzke zubnej ambu-

lancie v zdravotnom stredisku

• informácia o  oprave potoka pri Poľ-

nohospodárskom družstve a  na Zá-

hradách

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

3.  zasadnutie 22. 08. 2017

• návrh na dlhodobý prenájom s mož-

nosťou prístupu a zachovania ce-

listvosti pozemku C KN 1664/2 v k.ú. 

Dlhé Pole o výmere 4 m² pre SSE-Dis-

tribúcia, na ktorej je umiestnená TS

• žiadosť o dotáciu pre Juraja Šeríka

• Podanie projektu „Nákup komposté-

rov pre domácnosti“ na MŽP SR

• výmena ističov na odberných 

miestach obce z dôvodu znižovania 

poplatkov za elektrickú energiu

• oprava miestnej komunikácie k druž-

stevnej bytovke, dobudovanie autobuso-

vej zastávky pod Príporami, oprava kotla 

v kultúrnom dome, oprava kúrenia v MŠ

• náter a rekonštrukcia strechy na obec-

nom úrade

• spustenie kamerového systému v obci

• účasť TJ Dlhé Pole na futbalovom tur-

naji v obci Opoj

• zbúranie starej budovy pod kosto-

lom C KN 1509/1, ktorý je vo vlast-

níctve obce

4.  zasadnutie 20. 11. 2017

• informácia o  príprave rozpočtu na 

roky 2018, 2019 a 2020

• informácie o priebehu volieb do ŽSK

• informácia o  uskutočnených akciách 

– oprava verejného vodovodu,  miest-

nych komunikácií, striech na obec-

nom úrade, kultúrnom dome a Dome 

smútku

• informácia o pripravovaných akciách 

– Mikuláš a  rozsvietenie vianočného 

stromu, oprava kúrenia v  kultúrnom 

dome, obecný kalendár, obecné novi-

ny a kniha o obci

• informácia o situácii v podaných pro-

jektoch

5.  zasadnutie 11. 12. 2017

• schválenie rozpočtu na rok 2018, 

2019, 2020

• schválenie ceny za audit za rok 2017

• plán práce hlavnej kontrolórky na 

1. polrok roku 2018

• presun fi nančných prostriedkov na 

ozvučenie kultúrneho domu

• informácia o prácach na kúrení v kul-

túrnom dome

• pozvánka na koncerty v  Kostole 

sv. Martina

• informácia o  pripravovaných aktivi-

tách v roku 2018
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ZO ŽIVOTA OBCE 

ÚDRŽBA VODOVODU

O bec venuje veľa času a  fi nancií na 

údržbu obecného vodovodu. Do-

pĺňame a meníme traťové ventily, vyhľa-

dávame a opravujeme poruchy, aby sme 

počas celého roka zabezpečovali dosta-

tok pitnej vody pre občanov, ktorí sú na-

pojení na obecný vodovod. Tu treba po-

vedať, že vodou treba šetriť, neplytvať, 

teda nie je určená na umývanie áut a po-

lievanie trávnikov. Je určená pre potre-

by domácností. V jeseni 2017 sme na vo-

dovod namontovali monitorovacie a ria-

diace zariadenie s prenosom na obecný 

úrad. Jedná sa o komplexný dispečer-

ský systém na monitorovanie a ovládanie 

dvoch vodojemov (dolný koniec a Ritvi-

na) s prenosom údajov na dispečerské 

pracovisko na obecnom úrade. Toto za-

riadenie stálo 6 100 eur a dodávateľom 

bola fi rma PREMATIK. Dispečing nám 

umožňuje stále sledovanie stavu hladiny 

vodojemov, chod čerpadiel, prečerpávač-

ky, spotrebu dennú aj nočnú. Využíva-

ním tohto zariadenia dokážeme v pred-

stihu zistiť poruchy a včasným zasiahnu-

tím šetríme vodu aj energiu a občania tak 

problémy s vodou ani nepostrehnú. 

MIESTNE KOMUNIKÁCIE

K aždoročne v obci na jar robíme vy-

správky miestnych komunikácií. 

V tomto roku sme opravili väčšie úse-

ky na Záhradách, u Forbakov, u Markov 

a menšie výtlky po zime. Celkové nákla-

dy predstavovali sumu 21 000 eur (vráta-

ne opráv a výmeny kanalizačných šácht). 

Práce realizovala spoločnosť STAVMO 

J + M Žilina. Z podniku Lesy SR získa-

la obec dotáciu 5  000 eur. Podarilo sa 

nám tiež položiť nový asfaltový koberec 

na ceste k družstevnej bytovke a na dol-

nom konci smerom od Haščíkovho mos-

tu. Tieto práce boli náročnejšie, lebo cez 

mosty bol zložitý prístup pre väčšie autá 

a  cestný fi nišér. Práce zrealizovala spo-

ločnosť Žilinské komunikácie. Celkové 

náklady boli vo výške 16 000 eur a obec 

ich fi nancovala z vlastných zdrojov.

OPRAVA NA POTOKU 
PRI CINTORÍNE

V dôsledku silného dažďa došlo dňa 

28. apríla k vyliatiu potoka pri cin-

toríne.  V časti pri roľníckom družstve 

potok nestíhal odvádzať vodu. Pod tla-

kom vody, bahna, nánosov hliny, kameňa 

a konárov sa potok vylial a zaplavil hornú 

časť cintorína. Cesta vedúca smerom na 

Veľké Rovné sa pri družstve pretrhla. Ne-

bol možný prístup k chatám a  jednému 

rodinnému domu. Obec okamžite zabez-

pečila záchranné práce, bagrom sme od-

klonili tečúcu vodu smerom z cintorí-

na do potoka. Po poklesnutí vody sme 

museli potok a okolie vyčistiť, prehĺbiť 

a opraviť kanál vedúci popod cestu. Ná-

sledne bola urobená povrchová úpra-

va cesty. Práce obec vykonávala v mesia-

ci máj. Našťastie nedošlo k poškodeniu 

zdravia a majetku občanov. 

Pri klimatických zmenách, ktoré aj u nás 

prinášajú prívalové dažde môže dochá-

dzať k podobným situáciám a povod-

niam. Všetko čo sa deje okolo nás je dô-

sledok ľudského správania sa k prírode 

a  životnému prostrediu.  Po ťažbe dre-

va v lese, ostanú často na skládke zvyšky 

dreva a haluziny. Lesné cesty sa neudržu-

jú a tvoria sa na nich čoraz hlbšie ryhy, 

ktoré sa počas prívalového dažďa menia 

na potoky, až rieky. Jedine človek môže 

zabrániť vzniku povodní tým, že začne 

po sebe robiť poriadok v lese, na sklád-

kach, bude usmerňovať vodu z cesty do 

potoka, robiť odrážky. Každý tam, kde 

je vlastníkom alebo užívateľom pozem-

ku alebo lesa. Tak, ako to robili naši starí 

a prastarí otcovia.

starostka obce

foto: archív OÚ

Práce na vodovode na dolnom konci
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V GEOLÓGII SOM SA NAŠIEL

J e dopoludnie medzi sviatkami. Vonku 

vôbec nie je prívetivo, o  to lepšie pad-

ne úprimný rozhovor s človekom, ktorému 

robí radosť pomáhať druhým. Je vďačný 

za svoje povolanie, ale rodinu by nevyme-

nil za nič na svete. Má skúsenosti, nadhľad 

a milé slovo naporúdzi. Je nielen výborným 

odborníkom, ale aj dobrým  človekom. Zá-

stupca starostu obce – RNDr. Ján Dujčík. 

Geológia je zaujímavý, ale určite aj ná-

ročný odbor. Čo vás k nemu viedlo?

Môj otec bol baník a  k  tomuto odboru 

som mal vzťah už ako chlapec. Navyše 

v tom čase študovali na Strednej priemy-

selnej škole geologickej a baníckej v Spiš-

skej Novej Vsi už niekoľkí starší chlap-

ci z Dlhého Poľa. Tak som sa tam dostal 

aj ja s Ondrejom Paraíkom a Ivanom Ča-

pičíkom. Boli sme skvelá partia. Hoci 

podmienky boli ťažké. Na jednej izbe 

sme bývali tridsiati, jedlo bolo skromné 

a do školy sme chodili aj v sobotu.  Keď-

že to bolo ďaleko, domov som chodieval 

zriedka, tak tri – štyrikrát do roka, naj-

mä na začiatku štúdia. Ale nenudili sme 

sa.  Každú voľnú chvíľu sme hrávali fut-

bal. Boli sme veľmi dobrý kolektív, stre-

távame sa dodnes. 

Bola súčasťou školy prax v bani?

Áno, samozrejme, do bane sme chodie-

vali často. Školskú prax sme mali v bani 

v Rudňanoch, neskôr sme tam chodieva-

li na brigádu. V nedeľu sme za 50 korún 

čistili koľaje, inokedy sme vykladali ze-

miaky, darovali krv. Bol to jediný voľný 

deň, ktorý sme využili buď na prácu ale-

bo na šport. Ja som bol celkom športovo 

nadaný, tak ma vybrali do školského vo-

lejbalového tímu. Dokonca som dva roky 

hral za mesto Spišská Nová Ves. 

Venovali ste sa športu aj predtým, na 

základnej škole?

My sme ako chlapci stále športovali. Za-

čalo to futbalom pod Grapami, tak sme 

sa tešili, že sme v nedeľu ani neobedovali 

a už sme bežali za loptou. Ja som bol taký 

drobnejší, tak som stál v bráne. A išlo mi 

to aj na telesnej výchove. Mali sme vý-

borného učiteľa, volal sa Ján Gabaj. Na-

cvičil so žiakmi takú zostavu na Sparta-

kiádu, že sme sa v  roku 1958 dostali až 

na celoslovenské kolo do Bratislavy. Mňa 

šport veľmi bavil. Na strednej škole sme 

mali letné a zimné športové hry, vystrie-

dali sme tak všetky druhy športov. 

Pokračovali ste v štúdiu geológie aj na 

vysokej škole? 

Mal som viacero možností, kam po stred-

nej škole, ale rozhodol som sa pre Prí-

rodovedeckú fakultu na Univerzite Ko-

menského v Bratislave. A naozaj ďakujem 

Pánu Bohu, že ma naviedol na túto ces-

tu, lebo z priemyslovky som mal výbor-

nú prípravu a darilo sa mi aj na vysokej 

škole. Študoval som inžiniersku geoló-

giu a hydrogeológiu. Prvé tri ročníky boli 

všeobecné a rovnaké pre všetky geologic-

ké smery, po štátniciach si každý vybral 

svoju špecializáciu. V našom odbore nás 

bolo len desať. 

A čo šport? Venovali ste sa mu i počas 

štúdia v Bratislave?

Našťastie, mal som tú možnosť. Prvé dva 

roky som chodil na kanoistiku, potom 

som hrával volejbal. V  rovnakom čase 

som hral volejbal za Univerzitu Komen-

ského aj mužstvo v Dlhom Poli. Bolo to 

časovo náročné, doma som bol takmer 

každý týždeň. Okrem toho som si vyskú-

šal aj atletiku a gymnastiku. Študentské 

časy boli krásne. 

Kam ste sa vybrali po škole?

Ešte počas štúdia som sa oženil s Boženou 

Haščíkovou z Dlhého Poľa a hneď po ško-

le v roku 1967 som nastúpil do IGHP n.p. 

v Žiline. Rok som však bol na vojenčine 

v Poprade. Keď som sa v roku 1968 vrátil, 

zmenili sa pomery, z fi rmy, ktorá zastrešo-

vala celú Československú republiku, bola 

fi rma už len pre Slovensko, ale s kolegami 

z Čiech sme úzko spolupracovali. Závody 

sme mali aj v Košiciach a Bratislave. Po-

čas práce som si urobil rigorózne skúšky 

a v roku 1982 získal titul RNDr. – doktor 

prírodných vied. Doma som to zatajil, aby 

sa mi nesmiali v prípade neúspechu.

Čo bolo náplňou Vašej práce?

Zo začiatku som pracoval ako riešiteľ, 

potom som pôsobil ako vedúci oddele-

nia, vedúci hospodárskeho strediska, ria-

diteľ hydrogeológie. Keď sa z IGHP n. p. 

stalo INGEO a. s. bol som jedným z ko-

nateľov, pod mojím vedením pracovalo 

150 ľudí z odboru geológie. Náš tím pra-

coval v rôznych oblastiach hydrogeológie 

a inžinierskej geológie. Vyhľadávali a sle-

dovali sme podzemné vody, pozorovali 

toky, robili vrty, ktoré museli spĺňať ur-

čité kvalitatívne parametre. Okrem toho 

RNDr. Ján Dujčík sa narodil 14. 1. 

1944 v Dlhom Poli. Po základnej škole 

odišiel študovať na Strednú priemysel-

nú školu geologickú a banícku do Spiš-

skej Novej Vsi. V  štúdiu inžinierskej 

geológie a hydrogeológie pokračoval aj 

na Univerzite Komenského v Bratisla-

ve. V IGHP n. p. v Žiline začínal ako 

riešiteľ, potom pracoval ako vedúci od-

delenia, vedúci hospodárskeho stredis-

ka, neskôr riaditeľ hydrogeológie a na-

pokon ako jeden z  konateľov fi rmy 

INGEO a. s. Istý čas pôsobil aj v Slo-

venskej asociácii hydrogeológov. Vyše 

tridsať rokov je poslancom obecné-

ho zastupiteľstva, z  toho sedem rokov 

zástupcom starostky obce. V  súčas-

nosti je už na dôchodku, s manželkou 

Boženou rod. Haščíkovou žije v Dlhom 

Poli. Má štyri deti a štyri vnúčatá. 

Ján Dujèík pri práci 

na obecnom úrade.

Èerpanie vody 

na hydrogeologickom 

vrte v Nigérii. 
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sme mali na starosti minerálne vody vo 

všetkých kúpeľoch na Slovensku. Cho-

dievali sme aj na konferencie a  krátko-

dobé pobyty do zahraničia. V roku 1984 

som sa dostal do Nigérie, kde som praco-

val jeden rok.  

To je zaujímavé, ako sa Vám tam páčilo?

Bolo to náročné, ako každá práca geoló-

ga. O  to náročnejšie, že som bol jediný 

v mojom odbore. Musel som nájsť a vy-

týčiť vrt, našťastie domáci si vždy pamä-

tali a mali poznačené na stromoch, kde 

sa nachádzala voda. Takýmto spôsobom 

sme navŕtali 400 studní. Ľudia boli veľ-

mi priateľskí a  vážili si prácu s  nami. 

Všetci nás poznali, zdravili, hrali sme te-

nis,  mňa volali Big Jano, vonku som cho-

dieval aj v noci a vôbec som sa nebál. Je 

až neuveriteľné, čo sa tam teraz deje. Veľa 

sa zmenilo. Zrazu som prišiel domov 

a mám pocit strachu. 

Už ste sa tam nevrátili?

Nie, hoci som mal vybavený pas aj leten-

ku, na poslednú chvíľu to zrušili. Ale as-

poň som mohol zostať s rodinou. Počas 

toho roka mi bolo veľmi smutno. Môj 

najmladší syn Peter sa narodil v júli a ja 

som v septembri odišiel, keď som sa vrá-

til, ani ma nepoznal. S manželkou a deť-

mi sme si často písali. Najstaršia dcéra 

Helena chodila na strednú školu, ona sa 

najviac angažovala a posielala fotografi e. 

Na izbe som mal také tablo, kde som si 

všetko lepil. Bolo to ťažké, ale musel som 

vydržať. Povieme si, že rok je v  živote 

človeka krátka doba, ale v takýchto situá-

ciách bol ten rok nekonečne dlhý. 

Ako geológ ste pracovali celý život. 

V čom sa líši práca geológa v minulos-

ti a dnes?

V  prvom rade to závisí od systému, 

v roku 1968 vznikol Slovenský geologic-

ký ústav, ktorý zastrešoval výlučne geo-

lógiu. Po roku 1989 to prešlo pod minis-

terstvo životného prostredia, kde však už 

patria aj iné, úplne odlišné odbory. Dnes 

sa už regionálne prieskumy nerobia, pre-

tože sú fi nančne náročné. My sme kedysi 

skúmali celé pohoria a  kotliny. Zisťova-

li sme prítoky a  prúdenie podzemných 

vôd. Dnes povolanie geológa nie je také 

populárne ako kedysi. Študujú sa odbo-

ry spojené so životným prostredím. Ale 

vzťah k  životnému prostrediu je pod-

ľa mňa veľmi osobný, to musí mať člo-

vek v  sebe, aby chránil prírodu, správal 

sa ohľaduplne k  rastlinám, zvieratám aj 

separoval odpad. To by mala byť povin-

nosť každého z nás. 

Ako hydrogeológ ste stáli aj pri budova-

ní viacerých vodovodov v obci. Myslíte 

si, že obecný vodovod má budúcnosť?

Keby som to mohol ja ovplyvniť, určite 

by som bol za zachovanie obecného vo-

dovodu. Ľudia si ani nevedia predstaviť, 

čo by to spôsobilo, keby vodovod pat-

ril SEVAKU, došlo by k zmene majiteľa, 

ale aj trasy. Samozrejme ak k tomu dôjde, 

budeme to musieť akceptovať. Bola by 

to škoda, v  obci sa vodovodu venovala 

aj venuje veľká pozornosť. V našom ge-

ologickom pásme nie je veľká zásobáreň 

vody, boli tu iba studne, či už súkrom-

né alebo obecné a úžitková voda sa bra-

la z  rieky. Ľuďom to však nepostačova-

lo a sami vyvinuli snahu pri hľadaní pra-

meňov a  výstavbe vodovodu. Ja osobne 

som zažil všetky etapy pri vodovode na 

Záhradách. V  súčasnosti sú všetky vo-

dovody prepojené a  systém funguje na-

ozaj dobre, čo nie je bežné v každej obci. 

Množstvo vody v ňom je však závislé na 

klimatických podmienkach a preto je po-

trebné s vodou šetriť. 

Veci verejné sú Vám blízke. V  obec-

nom zastupiteľstve pôsobíte s  prestáv-

kami už viac ako tridsať rokov. Ako ste 

sa k tomu dostali?

Povedali mi, že keď mám vysokú školu, 

mohol by som robiť niečo pre obec. Po-

slancom vtedajšieho MNV som bol šty-

ri volebné obdobia. Pôsobil som v komi-

sii pre životné prostredie. Od roku 2002 

som opäť poslancom obecného zastu-

piteľstva a od roku 2010 som aj zástup-

com starostky obce. Keďže som už na 

dôchodku, mám viac času a môžem po-

môcť, keď treba. Teraz sa venujem vy-

hľadávaniu pozemkov v našej obci v ma-

pách a pre občanov som k dispozícii kaž-

dý štvrtok na obecnom úrade,  v prípade 

dohody aj inokedy. 

A čo robíte vo voľnom čase?

Mám štyri vnučky, to je moja najväč-

šia radosť. Kedysi som chodieval čis-

tiť hory, ale po zdravotných problémoch 

už musím byť opatrnejší. Takže celý voľ-

ný čas venujem rodine a ešte aj folklóru. 

Od roku 1995 spievam v skupine Drotár. 

Najstarším vnučkám som často spieval 

uspávanky, vtedy som ich vedel naozaj 

veľa. Tie mladšie som vodieval do škôlky, 

školy. Teraz už iba tú najmladšiu – Maj-

ku. Keď som po infarkte ležal v nemoc-

nici, povedal som si, že ak budem žiť, tak 

najmä kvôli nim. 

Aké sú Vaše plány prípadne sny do bu-

dúcnosti?

Najdôležitejšie je, aby som bol zdravý, 

aby som ešte mohol pomôcť rodine alebo 

komukoľvek, kto bude potrebovať. Ani 

nie tak fyzicky, ako psychicky, dobrým 

slovom, niekedy stačí v  správnej chvíli 

povedať vtip, zlepšiť človeku náladu. To 

v dnešnej dobe veľmi chýba. Kedysi boli 

ľudia prístupnejší, otvorenejší, pomáha-

li sme si navzájom. Dnes je všetko neis-

té, aj bývanie, aj práca, za jeden deň môže 

človek prísť o všetko. A z neistoty plynie 

nedôvera. Takýto stres je príčinou mno-

hých chorôb. Ľudia, ktorí pracujú, ne-

majú čas na rodinu a peniaze potrebuje 

každý, hoci aj minimálnu mzdu. Parado-

xom je, že pomoc dostanú skôr tí, ktorí 

nepracujú a mnohí to zneužívajú. Určite 

sú aj fi rmy, ktoré sa starajú o zamestnan-

cov, ale mám pocit, že ich je čoraz menej. 

Našťastie nie všetci ľudia sú apatickí voči 

svojmu okoliu. Mnohí pomáhajú iným, 

vo svojom voľnom čase robia rôzne ak-

cie, vedia sa spojiť pre dobrú vec. Ale ešte 

stále je veľa takých, ktorí majú zlé vzťahy 

a pritom si neuvedomujú, aké krehké tie 

vzťahy sú, že keď raz človek niečo pokazí, 

nedá sa to len tak ľahko napraviť. Ľudia 

si myslia, že keď žijú v demokracii môžu 

si robiť, čo chcú. Ale tak to nefunguje, 

v  každej spoločnosti musia byť zákony 

a pravidlá, ktoré platia pre všetkých. 

Text: Magdaléna Lacková

Foto: ml a archív JD

J. Dujèík spieva vo FS Drotár vyše 20 rokov. 
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KARNEVAL V KULTÚRNOM 
DOME

P rincezné, čarodejnice, rytieri, pi-

ráti aj zvieratká najrôznejších veľ-

kostí a farieb. Na karnevale v kultúrnom 

dome v obci bolo skutočne pestro a vese-

lo. V sobotu 18. februára 2017 popoludní 

sa veľká sála zmenila na rozprávkovú ríšu 

plnú hudby, smiechu a zábavy.

Karneval organizovaný OZ Dlhopoľ-

ci v spolupráci s obcou sa v Dlhom Poli 

uskutočnil po prvýkrát. Prítomných pri-

vítala starostka obce Dana Veveričíková 

a publiku sa postupne predstavilo osem 

desiatok masiek. Na nespoznanie však 

neboli len deti, ale aj niektorí rodičia, 

ktorí sa s radosťou zapojili do karnevalo-

vého sprievodu. 

Tanečné improvizácie striedali súťaže 

v rôznych vekových kategóriách a masky 

sa popri zábave mohli občerstviť domá-

cimi šiškami, buchtami a  najrôznejšími 

koláčmi. Nechýbala ani domáca klobása 

a horúci čaj či punč. Zábava trvala až do 

večera a  najmä tí najmenší netrpezlivo 

čakali na vyhlásenie výsledkov. Dospe-

lých potešila tombola a potom sa už na 

pódiu striedali drobci i žiaci – víťazi jed-

notlivých kategórií. Bez medaily a diplo-

mu však neodišlo ani jedno dieťa. Vysoká 

účasť a nápaditosť pri tvorbe masiek tak 

sľubujú zaujímavý ďalší ročník. 

DEÒ MATIEK 

N edeľu 14. mája 2017 prežili mno-

hé matky a staré mamy v príjemnej 

spoločnosti v  kultúrnom dome v  obci. 

Tradične plnú sálu privítala starostka 

D. Veveričíková, ktorú vystriedal pestrý 

program detí z hudobnej školy YAMAHA  

pod vedením Z. Štachurovej. Úprimný 

spev škôlkariek navodil tú správnu cit-

livú náladu. Pokračovali ďalšie hudob-

né a  spevácke vyznania a  folklórne čís-

la. Hlavným ťahákom nedeľného popo-

ludnia bola heligónkarska skupina Kras-

ňanci, ktorá v našej obci vystupovala po 

prvýkrát. Chytľavé piesne a skvelý prejav 

odmenili diváci veľkým potleskom. Ten 

pokračoval pri hudbe našich Dlhopoľ-

ských heligonkárov a vrcholom popolud-

nia bolo spoločné vystúpenie oboch sku-

pín. Maminy spievali o  dušu a  pod pó-

diom sa dokonca i tancovalo. Okrem kul-

túrneho programu  potešilo ženy i sladké 

občerstvenie a kvety.  



11

KULTÚRA

STRETNUTIE S OPOJOM

“D úfali sme, že stretneme obyčaj-

ných a úprimných ľudí, takých, 

ako sme my. A naše predstavy sa naplnili.” 

vyznal sa pred plnou sálou jeden z trojice 

Opojčanov, ktorí pred 27 rokmi navštívi-

li Dlhé Pole. Obce zblížil kňaz a humorista 

Ľudovít Gašpar Záosek, ktorý sa narodil 

pri Trnave a vyše 30 rokov pôsobil ako du-

chovný v dedine na hornom Považí. Hoci 

od jeho úmrtia uplynulo viac ako sto ro-

kov, potomkovia jeho rodákov a farníkov 

sa stretávajú dodnes. Prvýkrát to bolo ešte 

v roku 1968, ale pravidelné návštevy zača-

li až po revolúcii v roku 1990.

Úcta ku kňazovi

Tohtoročné stretnutie sa začalo ráno 8. júla 

2017 trochu netradične – v Rajeckej doline. 

Dlhopoľčania totiž chceli svojim známym 

ukázať unikátny Slovenský betlehem v Ra-

jeckej Lesnej. Nádhernú ručnú prácu obdi-

vovali spoločne dva autobusy. Po načerpaní 

energie v miestnom chráme cesta pokračo-

vala do Dlhého Poľa. A kde inde by si mali 

uctiť pamiatku kňaza, ak nie pri jeho hro-

be. Spomínali piesňami aj modlitbou. Po-

tom ich kroky viedli do Kaplnky u Mrní-

kov, kde sa konala slávnostná sv. omša. Prí-

jemné prostredie len umocnilo vzácnosť 

okamihu. Po obede nasledoval program 

v kultúrnom dome v obci.

Folklór v kultúrnom dome

O tretej popoludní tam bolo naozaj ruš-

no. Najprv sa slova ujala starostka obce 

Dlhé Pole Dana Veveričíková a po nej sa 

publiku prihovoril starosta obce Opoj Pe-

ter Bartovič. Na úvod potešili prítomných 

deti z materskej školy s veselými ľudový-

mi piesňami. Vystúpenie žiakov základ-

nej školy začalo vtipnou scénkou o Já-

nošíkovi, hneď potom zaplavili pódium 

deti z hudobno-dramatického krúžku 

s pásmom lúčnych hier Húsky a napokon 

divákov ohromil Goralský tanec s valaška-

mi. Svieže detské čísla vystriedalo hovore-

né slovo z pera Ľ. G. Záoseka. Nechýbal 

povestný humor ani mravné ponaučenie. 

Folklórny súbor Senior klub z Opoja zau-

jal nielen krásnym spevom, ale i nádher-

nými vyšívanými krojmi. A keď zahrali 

Dlhopoľskí heligonkári, v sále sa už aj tan-

covalo. Folklórny súbor Drotár sa pred-

viedol uchu lahodiacimi ťahavými tráv-

nicami aj rezkými piesňami. Vrcholom 

podujatia bolo vystúpenie všetkých troch 

folklórnych skupín. Na pódiu nielen spie-

vali a tancovali, ale predovšetkým spomí-

nali na spoločne strávené chvíle. Blízkosť 

duší bolo cítiť v celej sále.

Do skorého videnia

Rozlúčka bola veselá a dojímavá zároveň, 

autobus do Opoja odchádzal až vo večer-

ných hodinách. Na perách doznievali po-

sledné tóny a dlane mávali starým i novým 

známym. Kým v domácnostiach v Opo-

ji nájdu svoje miesto oblátky so symbolmi 

obce Dlhé Pole, na obecnom úrade v Dl-

hom Poli sa bude vynímať ručne vyrobená 

bábika z Opoja. A obyvatelia oboch dedín 

sa už teraz tešia na ďalšiu návštevu.
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UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

N a obecnom úrade opäť vítali do ži-

vota nových občiankov. Vo štvrtok 

25. mája 2017 sa v zasadacej miestnosti 

stretli mamičky s drobcami narodenými 

v minulom roku. Privítala ich starostka 

obce Dana Veveričíková. Okrem pek-

ných slov na päť dievčat a sedem chlap-

cov čakala i milá knižka a suma 50 eur. 

Po pózovaní v kolíske začali deti šantiť 

s novými kamarátmi. Mamy si pri káve 

povymieňali veselé príhody a príjemná 

atmosféra sprevádzala zúčastnených aj 

pri odchode domov. 

STRETNUTIE DÔCHODCOV

V rámci mesiaca úcty k starším uspo-

riadal obecný úrad tradičné stret-

nutie pre dôchodcov. Vo štvrtok 26. no-

vembra 2017 popoludní sa v kultúrnom 

dome v  obci zišlo okolo 150 ľudí star-

ších ako 70 rokov. Po príhovore starostky 

obce Dany Veveričíkovej publiku do nôty 

zahral a zaspieval folklórny súbor Drotár. 

V dobrej nálade pokračovali Dlhopoľskí 

heligonkári, ktorí predstavili aj piesne zo 

svojho prvého CD. A keď v sále zavoňa-

lo občerstvenie, radosť mali aj chuťové 

poháriky. Potom sa obecenstvo opäť za-

počúvalo do podmanivej hudby a nôtilo 

spolu s účinkujúcimi. Príjemná atmosfé-

ra vládla v kultúrnom dome až do pod-

večera a zážitok zo spoločného stretnutia 

umocnil praktický a teplý darček z obec-

ného úradu. 

HODOVÁ ZÁBAVA

S vätomartinský večer to v  obci opäť 

žilo zábavou. 6. ročník obľúbenej ak-

cie pripravilo Združenie rodičov ZŠ s MŠ 

v spolupráci s obcou Dlhé Pole. Po prího-

vore predsedu združenia Rudolfa Králi-

ka sa prítomní tešili na program žiakov 

základnej škole, ktorý pripravila zástup-

kyňa ZŠ Mária Mrníková. Členovia hu-

dobno-dramatického krúžku ukázali, akí 

sú výborní speváci, tanečníci aj hudobní-

ci. Folklórne vystúpenie v  ich podaní si 

vyslúžilo srdečný potlesk. V ľudovej nôte 

pokračovala aj hudobná skupina Viva 

band a prvé páry na parkete na seba ne-

nechali dlho čakať. Polku a valčík v prie-

behu večera striedal twist aj rock and roll 

a na svoje si prišli i milovníci pomalých 
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piesní. Krátko po polnoci všetci stískali 

v rukách tombolové lístky a radosť z vý-

hry bolo vidieť pri mnohých stoloch. 

Dobrá nálada sa niesla celou sálou a ľu-

dia sa zabávali do skorých ranných ho-

dín. Presne tak, ako sa na Hody patrí. 

PRÍCHOD SV. MIKULÁŠA 
A ROZSVIETENIE 
VIANOÈNÉHO STROMU 

„Č istím, čistím čižmičky, veď som 

chlapec maličký. A  my malé 

Aničky, čistíme tiež čižmičky...“ ozývalo 

sa v piatok 8. decembra z pódia kultúrne-

ho domu. Deti z hudobnej školy YAMA-

HA a materskej školy takto spievali Mi-

kulášovi, ktorý zavítal do našej obce. 

Hoci sneh počas dňa vystriedal studený 

dážď, pred parkom pri obecnom úrade 

postávali hlúčiky šantiacich detí s rodič-

mi. Všetci čakali na rozsvietenie vianoč-

ného stromčeka a  príchod sv. Mikuláša 

s anjelom a čertom. Krátko po 16. 00 hod. 

sa aj dočkali. Privítala ich starostka obce 

Dana Veveričíková s členmi združenia 

rodičov ZŠ s  MŠ, ktorí toto podujatie 

každoročne organizujú. Keď sa spoločne 

presunuli do kultúrneho domu, deti po 

krátkom programe zaujímalo už len jed-

no – balíčky. Na pódiu sa postupne vy-

striedala celá sála, niektorí spievali, iní 

recitovali a boli aj takí, čo len tak – tak 

ušli pred čertom. A  zatiaľ čo deti si vy-

chutnávali sladké dobroty a  Spievanko-

vo, dospelí neodolali kapustnici a punču. 

Bol to naozaj vydarený podvečer. 

text: Magdaléna Lacková

foto: ml a archív OÚ
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REKOLEKÈNÁ SV. OMŠA

V o štvrtok 12. januára 2017 sa v do-

poludňajších hodinách v  Kosto-

le sv. Martina v  obci konala rekolekčná 

sv. omša, na ktorej sa zúčastnili viacerí 

kňazi bytčianskeho dekanátu. Pre kňaza 

a správcu našej farnosti Petra Jankecha to 

bola prvá rekolekcia v Dlhom Poli. K far-

níkom sa tradične pridali aj žiaci ZŠ s MŠ 

v Dlhom Poli a na duchovnej obnove kňa-

zov sa  tak podieľal plný kostol. Pred zá-

verom omše sa i gratulovalo. K životnému 

jubileu kňaza Petra Jankecha mu v mene 

všetkých zúčastnených kňazov zablahože-

lal dekan bytčianskeho dekanátu dp. An-

ton Duník. Milou bodkou bola pieseň 

predškolákov a žiačok Základnej školy. 

MA¼BA INTERIÉRU KOSTOLA 
SV. MARTINA

N a jar roku 2017  sa v kostole zača-

lo s maľbou interiéru. Stará omiet-

ka sa obíjala až do muriva z kameňa, tehál 

a betónu. Potom sa stierkovalo a maľova-

lo. Práce realizovala rodina Čambálová zo 

Zavaru. Otec s tromi synmi najprv kresli-

li, potom maľovali fi gúry. Lešenie stavali 

muži a o poriadok sa starali ženy z farnos-

ti. Práce boli ukončené na začiatku sep-

tembra.  Prvé sväté prijímanie, ktoré sa 

konalo v nedeľu 10. septembra a birmov-

ka o týždeň neskôr tak už prebehli v no-

vých priestoroch. 

AKADÉMIA SV. MARTINA

M eno svätého Martina je v našej obci 

vždy spojené s hodovými slávnos-

ťami. Tento rok však bol dátum 11. 11. 

ešte o  niečo výnimočnejší. Vo farnosti 

sme si pripomenuli tri významné výro-

čia: 1 700 rokov od narodenia sv. Marti-

na, 300 rokov od vzniku farnosti a 90 ro-

kov od posvätenia prestavaného kostola. 

Program začal už popoludní lampióno-

vým sprievodom pred obecným úradom. 

Rodičia s  deťmi a  dobrovoľníkmi z  far-

nosti sa aj s lampiónmi v rukách vybra-

li na cestu plnú spevu a  dobrej nálady. 

Do kostola vkročili nielen so zapálenými 

svetlami ale aj srdcami. 

Po modlitbe k  patrónovi obce nasledo-

vala slávnostná akadémia. Zaujímavé 

scénky a  hovorené slovo žiakov a  mla-

dých ľudí striedal detský spevácky zbor, 

doplnený fotografi ami na premietacom 

plátne. Predstavenie o  živote sv. Marti-

na bolo skutočne pestré a najmä poučné. 

Po skončení programu si mohli prítomní 

pochutiť na rôznych dobrotách, stretnúť 

známych, porozprávať sa. Dobrovoľní-

ci z farnosti pripravili pre veriacich nao-

zaj krásne popoludnie, za čo im patrí veľ-

ká vďaka! A  kým deti sa vonku ešte te-

šili z  rozžiarených lampiónov, dospelí si 

vypočuli pár slov o maľbe interiéru kos-

tola. Slávnostná atmosféra sa preniesla aj 

do hodovej svätej omše, ktorá sa konala 

v kostole na nasledujúci deň. 
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ADVENTNÝ ORGANOVÝ 
KONCERT

K ráľa hudobných nástrojov vo svojej 

plnej kráse mohli počuť farníci v so-

botu 16. decembra popoludní. V  kosto-

le sa totiž konal adventný organový kon-

cert, ktorý usporiadal Farský úrad v spo-

lupráci s Obecným úradom vo Svederníku 

a v Dlhom Poli. Na najväčšom hudobnom 

nástroji svoje umenie predviedol organis-

ta Marek Kozák z  Akadémie múzických 

umení v  Prahe. Dokonalá melódia a  sú-

hra tónov tak presne zapadla do obdobia 

duchovnej prípravy a vyvolala tú správnu 

atmosféru pred blížiacimi sa sviatkami. 

„K rásna hudba a  spev dokážu 

otvoriť srdce každého člove-

ka“ uviedol koncert Maroša Banga a jeho 

manželky Alexandry kňaz Peter Jankech. 

A  mal pravdu. Bezprostrednosť, láska-

vosť a skromnosť týchto dvoch skvelých 

ľudí ohromili každého. Ale bolo to pre-

dovšetkým ich umenie – boží dar, ktorý 

sa vryl pod kožu a spôsobil príjemné zi-

momriavky.

Piatok 29. decembra podvečer sa tak kos-

tol premenil na koncertnú sálu plnú ne-

opakovateľných zážitkov. Osudom ťažko 

skúšaní ľudia nestratili vieru v Boha a už 

niekoľko rokov presviedčajú o tom, že sto-

jí za to žiť. Svojmu publiku odovzdávajú 

okrem spevu a  hovoreného slova aj kus 

seba. A hoci nevidia, ich priazeň cítia. Po 

záverečnej árii z  muzikálu Peter a  Lucia 

stáli všetci v kostole. Alexandru Bangovú 

standing ovation dojalo: „Ďakujeme za to, 

čo pre nás robíte. Veľmi si to vážime. Váš 

potlesk je pre nás niečo výnimočné.“ Jej 

manžel to vyjadril v piesni: „..vás všetkých 

chcem, vás milujem, kým ešte dýcham...“  

Tichá noc pri zhasnutom svetle nikdy ne-

znela krajšie. 

Koncert zorganizoval obecný úrad v spo-

lupráci s  farským úradom a  po slovách 

starostky obce Dany Veveričíkovej sa ďa-

kovalo, objímalo, diskutovalo. A ľudia si 

okrem dobrého pocitu odniesli domov 

aj posolstvo o čare Vianoc, ktoré by sme 

mali vo svojich srdciach sláviť každý deň. 

PODUJATIA DLHOPO¼CI O. Z. 

A j v  roku 2017 zorganizovalo ob-

čianske združenie Dlhopoľci o. z. 

viacero podujatí. V januári to bola sán-

kovačka, vo februári karneval v kultúr-

nom dome, v apríli športovo-vedomost-

ná súťaž Bež a  rieš, v  júni Spievanko-

vo, v  auguste Detský dopravný piatok 

v  spolupráci s  Mestskou políciou v  Ži-

line, v  septembri Cyklodeň a  v  októb-

ri Šarkaniáda. V  tom istom mesiaci sa 

v  kultúrnom dome po prvýkrát usku-

točnil Dlhopoľský susedský blšák a bur-

za – predaj nových aj použitých hračiek, 

oblečenia a  dekoratívnych predmetov. 

V  novembri boli členovia aj priaznivci 

opäť súčasťou hodov v obci. Pokračova-

lo sa aj v stretnutiach so psychologičkou 

v  priestoroch materskej školy. Okrem 

toho na jeseň pripravili dva autobusové 

zájazdy do Liptovského Mikuláša. Naj-

väčšou akciou však bol koncert skupi-

ny Kollárovci, ktorý sa uskutočnil v kul-

túrnom dome v polovici júna. Podujatí 

aj členov Dlhopoľci o. z. pribúda a  rok 

2018 bude tiež určite pestrý. 

Magdaléna Lacková

Foto: ml, archív OÚ a Dlhopoľci o. z. 

KONCERT „ZRODILO SA SVETLO“
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eRko – HNUTIE 
KRESŤANSKÝCH 
SPOLOÈENSTIEV DETÍ

e Rko je detská organizácia s  celoslo-

venskou pôsobnosťou, ktorá pomáha pri 

výchove a  neformálnom vzdelávaní detí 

a mladých. Svoje poslanie uskutočňuje cez 

mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú 

spolu s deťmi život v spoločenstve. Názov R 

v  skratke znamená: R ako eRko, R ako 

Rebrík (časopis), R ako radosť, R ako rok 

v rámci pravidelnej činnosti s deťmi. Zá-

kladné motto: „Radostnou cestou svedec-

tva viery, kráčame malí i veľkí.“ 

eRko v  Dlhom Poli začalo svoju čin-

nosť znovuobnovením koledníckej ak-

cie Dobrá novina  v roku 2004 a zároveň 

vtedy vzniknutými sprievodnými koled-

níckymi akciami (sánkovačka a  detská 

diskotéka dobronovincov), prostredníc-

tvom ktorých boli oslovené deti na zapo-

jenie sa do stretkovej činnosti eRka. Pr-

votná iniciatívna podpora na vzniknutie 

eRka v  Dlhom Poli bola smerovaná od 

vtedajšieho pána farára Romana Skolo-

zdru. Ten oslovil pre túto činnosť vtedy 

šesťnásťročné študentky Lenku Zelení-

kovú a Adriánu Barníkovú, ktoré si uro-

bili potrebný eRko kurz na začatie prá-

ce s deťmi a postupne ďalšie kurzy. Ne-

skôr sa stali sprevádzajúcimi a podporu-

júcimi osobami pre nádejných šikovných 

mladých vo farnosti, ktorým sa páči pra-

covať s deťmi a tvoriť projekty. Do roku 

2014 sa niekoľko stálejších „odrastených“ 

členiek a členov stalo mladými tvorcami, 

ktorí už sami organizovali rôzne menšie 

či väčšie akcie: napr. Michal Tarabík, Zu-

zana Fedorová, Andrea Brezániová, Dia-

na Ďurkáčová, Jana Rybáriková, Patrí-

cia Ďurkáčová, Gitka Majerčáková a ďal-

ší. Animátorom sa môže stať každý člen 

eRka, ktorý ma nad 15 rokov, žije ak-

tívnym kresťanským životom, má vzťah 

k deťom a chuť konať dobro v našej obci. 

Samozrejme, v určitých obdobiach eRka 

sa do niektorých akcií zapájali i iní členo-

via a tiež niektorí nečlenovia, ktorým sa 

páčila práca miestneho eRka. 

Myšlienka dobrovoľníctva mladých má 

mnoho pozitívnych rozmerov, medzi 

ktoré patria napr. rozvoj rôznych zruč-

ností detí a  mladých, vnímanie vlast-

ných potrieb a  potrieb iných, podpora 

schopnosti mladých uskutočňovať po-

zitívne zmeny vo svojom okolí. Úspeš-

nosť eRka je takisto podmienená aktív-

nou spoluprácou medzi animátormi na-

vzájom, animátormi a  deťmi, konkrét-

nym kňazom v  obci, obecným úradom 

a podobne. 

Všetkých animátorov a  deti eRka ve-

die jeden človek tzv. ZOF – zodpoved-

ná osoba farnosti, ktorou je v súčasnosti 

Andrea Brezániová. Medzi pravidelné 

akcie eRka v Dlhom Poli patria: stretko-

vá činnosť (stretká), víkendovky, detská 

misijná púť, eRko noc pre deti, eRko noc 

pre mladých, tábory, koledovanie, dob-

ronovinecká sánkovačka, šarkaniáda, 

Sviečka za nenarodené deti, Mládežnícka 

krížová cesta, Deň počatého dieťaťa, Det-

ský Čin Pomoci, vianočné trhy/besiedka 

a rôzne výlety. 

Podľa A. Barníkovej a A. Brezániovej

foto: archív eRko DP

Tábor s témou Z rozprávky 

do rozprávky v júli 2017

Víkendovka pre starších 

èlenov v roku 2017

Misijná púť do Rajeckej Lesnej 

v roku 2017
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Lyžiarsky výcvik

Z ačiatkom februára sa žiaci 7. a  8. 

triedy zúčastnili týždenného lyžiar-

skeho výcviku na Donovaloch. Po rozde-

lení do troch skupín podľa náročnosti ly-

žovali takmer každý deň doobeda i po-

obede. Okrem lyžovačky si vychutna-

li aj kúpanie. V stredu sa totiž vybláznili 

v bazénoch vo vedľajšom hoteli. Koncom 

týždňa čakali na žiakov súťaže na svahu, 

ktoré preverili ich schopnosti na lyžiach. 

V  kategórii pokročilých zvíťazil Matej 

Králik a  zo začiatočníkov bola najlepšia 

Nikola Kuzmíková. Žiaci sa okrem úžas-

ných zážitkov naučili aj lyžovať.  

Karnevalové popoludnie

V o štvrtok 23. februára 2017 sa na 

škole stretli masky od výmyslu sve-

ta. Dôvodom bolo karnevalové popo-

ludnie pre prvý stupeň, ktoré sa konalo 

v  telocvični. Masky sa predstavili, pred-

viedli, „povykrúcali“. Porota mala nao-

zaj z čoho vyberať. Cenila sa najmä kre-

ativita a vlastná tvorba. Najkrajšou mas-

kou z 1.A triedy sa stala salónka v podaní 

Danky Rybárikovej, z  1.B zaujal Jakub 

Kašovský ako mobilný telefón, z 2.A trie-

dy prekvapil Martin Pleško ako pojazdný 

bufet, z 3.A triedy bol naj maskou stra-

šiak s  menom Filip Lacík, zo 4. A  trie-

dy si cenu odniesla zmrzlinárka Simonka 

Veresová a z 5.A triedy bodovala Simon-

ka Oreničová ako černoška. Po odovzda-

ní cien sa deti zabávali, tancovali, spievali 

a jašili, čo im hrdlo ráčilo. Bolo to naozaj 

vydarené popoludnie. 

Divadlá po anglicky

V minulom roku sa v škole konali dve 

divadlá v  anglickom jazyku. Obe 

boli určené pre mladších žiakov a účin-

kujúci venovali nácviku príbehov v  cu-

dzom jazyku naozaj veľa času. V polovici 

februára sa s  hrou Muzikanti z  Brém 

predviedli žiaci 5. triedy, ktorí sa vži-

li do úloh zvieratiek – muzikantov. De-

jom sprevádzali rozprávači a príbeh sta-

rých nepotrebných zvieratiek bol veľmi 

zaujímavý. Po predstavení bol krátky kvíz 

a tí najšikovnejší získali mince z pokladu 

zbojníkov. O  dva mesiace neskôr pred-

stavili ôsmaci krásnu rozprávku s  ná-

zvom Popoluška. Divákov zaujali kos-

týmy aj úžasné herecké výkony. Viacerí 

prekvapili dramatickým talentom. Na zá-

ver deti hádali postavy z  príbehu a  od-

mena ich neminula. 

Tatranskí rytieri

N a jar čistili žiaci druhého stupňa 

okolie školy. Piataci a šiestaci zbie-

rali odpadky a starší žiaci vyčistili žľab na 

odvádzanie zrážkovej vody. Touto aktivi-

tou sa zapojili do projektu Tatranskí ry-

tieri, ktorý pod heslom „Príroda nám, my 

prírode“ má viesť k zodpovednému sprá-

vaniu k životnému prostrediu. Druhou 

povinnou aktivitou súťaže bolo vytvorenie 

2D alebo 3D diela podľa schopností detí. 

Ôsmaci na tému: „Zachovajme prírode 

rozmanitosť!“ vytvorili ekosystémy na les-

nej čistinke. Deviataci zemeguľu, kde bi-

odiverzita predstavuje rôznorodosť života 

všade na svete. Piataci, šiestaci a siedmaci 

kreslili obrázky. Týmito aktivitami si žia-

ci uvedomili, že každý živý tvor na Zemi 

je dôležitý a malými zmenami vo svojich 

bežných návykoch môžu prispieť k zacho-

vaniu rozmanitosti prírody.  

Malá fi nanèná akadémia

Ž iaci 4. A triedy sa v marci zapoji-

li do projektu Malá fi nančná aka-

démia s Kozmixom. Projekt absolvovalo 

6 500 detí z 360 tried celého Slovenska. 

Bol zameraný na rozvoj fi nančnej gra-

motnosti a deti získali nové vedomos-

ti z oblasti fi nancií a hospodárenia. Šty-

ri tímy (Mimoni, Kozmixani, Šmolkovia 

a Raketa ) začínali každú tému situačným 

obrázkom a motivačnou animáciou. Rie-

šili zaujímavé interaktívne cvičenia a vy-

konávali rôzne aktivity. Za všetky činnos-

ti boli žiaci odmeňovaní peniazmi, kto-

ré si sami vytvorili a nazvali ich Kozmi-

xi. Za získané peniaze kupovali makety 

domčekov a podľa plánov architektov vy-

tvárali mestské štvrte s názvami: Kozmi-

xovo, Šmolkovice, Mimonis a Raketoplá-

nia. Celé mestečko dostalo názov Praso-

landia. O realizácii hry Naše mesto, kto-

rá bola súčasťou a výstupom projektu, in-

formovali koncom apríla aj svojich mlad-

ších spolužiakov. Porozprávali im, ako 

získavali peniaze, vytvorili budovy, mest-

ské štvrte a napokon celé mesto. Takéto 

zábavné učenie sa im veľmi páčilo.

Karnevalové popoludnie

Malá fi nanèná akadémia
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Závereèná akadémia

V eselá chasa, príhody Jánošíka, po 

valašsky od zeme, tance ľudové 

i moderné, to všetko i omnoho viac ča-

kalo hostí na záverečnej Akadémii v Zá-

kladnej škole v  Dlhom Poli. Učitelia so 

žiakmi pripravili pestrý program, s  ob-

čerstvením pomohli aj rodičia a  utorok 

20. júna 2017 popoludní sa niesol v zna-

mení kultúry a zábavy.

Po príhovore zástupkyne školy M. Mrní-

kovej a  riaditeľky Ľ. Heinrichovej priví-

tali obecenstvo sympatické moderátorky 

z 8.A. Technicky akciu zabezpečovali de-

viataci. Ako prví sa predstavili žiaci z hu-

dobno-dramatického krúžku s  pásmom 

Húsky. Ľudový tanec, spev a hra na akor-

deóne potešila srdce nejedného rodiča. 

Kroje vystriedali pyžamá, v ktorých vtip-

ný mix moderného tanca predviedli ôs-

maci. Ľudová nôta sa vrátila s Jánošíkom 

a takmer autentickou scénkou z jeho ži-

vota. Presvedčivé herecké výkony devia-

takov roztlieskali všetkých prítomných.

Potom si publikum získali tí najmenší. 

Najskôr dievčatá z 1.B s dáždnikovým tan-

com a po nich kamaráti z 1.A, ktorí sa vl-

nili v rytme Latinskej Ameriky. A keď pri-

šli zvieratká z 1.B so scénkou o domčeku, 

potlesku nebolo konca kraja. V dobrej ná-

lade pokračovali štvrtáčky, ktoré vystúpi-

li s ľudovým tancom Kukulienka a veselé 

i poučné predstavenie o súťaži krásy uká-

zali žiaci z 2.A. Ich dedkov rock and roll 

rozhýbal celú chodbu. Kreatívny program 

pokračoval v podaní chlapcov zo 7.A trie-

dy. Pri goralskom tanci s valaškami v ru-

kách a odvážnych výskokoch mnohí i ta-

jili dych. Záver patril ľudovým piesňam 

žiakov 3.A triedy. Ich zvučné hlasy zlákali 

k spevu aj publikum.

Takmer hodinový program plný rôznych 

zaujímavých čísiel vystriedala voľná zá-

bava pri hudbe a  dobrom jedle. Domá-

ce špeciality z  kuchýň samotných rodi-

čov a  pedagógov naozaj chutili. A  kým 

príbuzní diskutovali o vystúpeniach, žia-

ci pokračovali na tanečnom parkete. Až 

teraz z  nich opadla tréma a  konečne sa 

uvoľnili. Všetci účinkujúci podali obdi-

vuhodné výkony a dokázali, že sú šikovní 

nielen v školských laviciach. Týždne ná-

cvikov a driny tak priniesli želané ovocie. 

Poslední zábavy chtiví odchádzali až ve-

čer a škola žila zážitkami ešte celý týždeň.

Rozlúèka so školským rokom

Ú ľava, smiech, ale aj slzy sprevá-

dzali posledný školský deň v  roku 

2016/2017. Areál školy sa v  piatok 

30. júna premenil na prehliadku toho 

najlepšieho a najdôležitejšieho, čo sa od 

septembra udialo. Po príhovore riaditeľ-

ky školy Ľ. Heinrichovej, žiakov oslovil aj 

starosta obce Svederník R. Lisický a sta-

rostka obce Dlhé Pole D. Veveričíková. 

Ešte pred očakávaným udeľovaním od-

mien a diplomov sa so svojimi mladšími 

kamarátmi rozlúčili žiaci 9.A triedy. Osem 

dievčat a rovnaký počet chlapcov pripra-

vili s triednou učiteľkou M. Klimovou na-

ozaj originálny program. Kapitánka svo-

jich námorníkov pripravila na plavbu ži-

votom najlepšie ako vedela a v správny čas 

loď opustila. Členovia posádky sa odteraz 

budú plaviť sami za seba. K dokonalému 

dojmu prispelo aj zladené tablo, výzdoba 

a  balóny, ktoré napokon symbolicky vy-

pustili do vzduchu. 

Potom boli vyhlásení a odmenení najlep-

ší žiaci. Od tých najmenších, ktorí mali 

najväčšiu trému, až po tých najstarších, 

pre ktorých to bolo naposledy. Hodnotil 

sa výborný prospech, vzorné správanie, 

ale aj pekné kamarátske vzťahy a pomoc 

v triede. Žiaci sa dozvedeli, kto najrýchlej-

šie číta, behá či kto úspešne reprezentoval 

školu v  rôznych súťažiach. Po príjemnej 

hodinke na čerstvom vzduchu sa všetci 

presunuli do tried, kde si od svojich učite-

liek prevzali vysvedčenia. Po škole sa ešte 

ozýval spev a trúbenie lúčiacich sa devia-

takov, až kým sa aj tí poslední žiaci nevy-

tratili v ústrety začínajúcim prázdninám. 

Zaèiatok roka 

V pondelok 4. septembra sa to všetko 

opäť začalo! Ráno o  7.30 sa stretli 

všetci žiaci a učitelia na strednej chodbe. 

K ostrieľaným školákom pribudli aj noví 

prváčikovia. Z výrazov ich tvárí bolo vi-

dieť, že sa veľmi tešili. Možno sa aj tro-

chu obávali, ale začiatky také bývajú. Po 

hymne k nim prehovorila riaditeľka ško-

ly Ľubica Heinrichová. Jej slová vystrie-

dala pieseň od Mira Jaroša. „Do školy sa 

teším, teším, už ma to tam ťahá,“ nôtili 

smelo najmenší. Keď Patrik Lipták z 5.A 

zarecitoval báseň na privítanie, učiteľ-

ky Katarína Kučáková a  Alena Danihe-

lová si svoje sovičky a  slniečka odviedli 

do tried. Od teraz ich už budú čakať malé 

milé, neskôr aj väčšie povinnosti. Star-

ší žiaci mali radosť najmä z prítomnosti 

kamarátov a vidiny spoločne strávených 

chvíľ v laviciach. 

Závereèná akadémia

Rozlúèka so školským rokom
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Cirkusové predstavenie

N a začiatku októbra prišiel do telo-

cvične cirkus Alegro. Pre žiakov zá-

kladnej aj materskej školy mali účinku-

júci pripravené rôzne zábavné predstave-

nia. Kúzla, triky, príhovor zebry Martyho 

z Madagaskaru či vystúpenie klauna, kto-

rý do svojich čísel zakomponoval aj deti. 

Najmä malých zaujala myška, ktorá im 

hádzala loptu i cukríky. Cirkusanti ukázali 

zo všetkého trochu: žonglovanie, udržanie 

rovnováhy, ilúzie, tance. Všetky predsta-

venia spríjemňovala veselá hudba. Cirkus 

sa skončil fúkaním obrovských bublín, 

z ktorých mali radosť hlavne tí najmenší.

ZOO Lešná

P ondelok 16. októbra bol pre polovi-

cu školy nezabudnuteľným dňom. 

80 žiakov z  druhého stupňa cestovalo 

so svojimi triednymi učiteľkami do ZOO 

Lešná v  Zlíne. Po jednotlivých paviló-

noch ich sprevádzala sprievodkyňa, od 

ktorej sa dozvedeli mnoho zaujímavých 

informácií.  ZOO je rozdelená na viacero 

častí, možno tam vidieť zvieratá z Afriky, 

Austrálie, Ázie, Európy aj Ameriky. Po-

zorovať žirafy, slony, hyeny, opice, noso-

rožce, surikaty, leňochody, tučniaky, tu-

lene a mnohé iné zvieratá naživo bol pre 

žiakov úžasný zážitok. Vrcholom progra-

mu však bolo hladkanie a  kŕmenie rají. 

A hoci v zoologickej záhrade strávili nie-

koľko hodín, aj tak nestihli prejsť všetký-

mi pavilónmi. Už teraz sa teda tešia na 

ďalšiu návštevu! 

Exkurzia v Èadci 

N a poslednú stredu v  novembri ne-

zabudnú žiaci 6.A triedy, ktorí sa so 

svojou triednou učiteľkou Jankou Rástoč-

nou vybrali na exkurziu do Čadce. Naj-

prv sa ponáhľali do závodu Okrasa Čad-

ca.  Sprievodkyňa ich zaviedla na miesto, 

kde sa tieto ozdoby na stromček fúkajú. 

Pracovníčky opatrne fúkali do skla, z kto-

rého tvarovali drobné guľky. Následne sa 

presunuli do maliarne. Tam videli ako 

ženy maľujú tie najkrajšie gule na svete. 

Tie potom putujú do pripravených krabi-

čiek. V tejto miestnosti žiaci videli aj veľa 

strojov. V obchode deti neváhali a mno-

hí si ručne robené ozdoby kúpili. Potom 

sa premiestnili do Kysuckého múzea, kde 

na nich čakala výstava o Ľudovítovi Štúro-

vi. Prednáška bola zábavná, dozvedeli sa 

zaujímavé fakty z jeho života a vedomos-

ti si overili prostredníctvom rôznych akti-

vít. Hrali hru „Štúr nehnevaj sa“ a fotili sa 

pri fi guríne Ľudovíta Štúra s bradou a klo-

búkom. Dokonca stihli aj výstavu čepcov 

a betlehemov. 

Mikuláš 

A j tento rok žiakov v škole potešil Mi-

kuláš, ktorí prišiel tradične i s  an-

jelom a  čertom. Mladší žiaci mu spieva-

li, niektorí sa možno báli čerta. Ten maľo-

val tváre čiernym uhlím. S fľakom na líci 

skončili mnohí starší žiaci. Po príchode do 

tried ich čakali balíčky od triednych učite-

liek. Samozrejme, že v tento deň sa neu-

čilo. Aspoň nie klasicky. Žiaci sa totiž zú-

častnili predstavenia, ktoré si v rámci vý-

chovy umením pripravili deviataci s uči-

teľkou E. Badurovou.  Nielenže sa dozve-

deli všeličo zaujímavé zo Slovenska a jeho 

susedných krajín, ale sa aj aktívne zapája-

li. Spievali, tancovali, súťažili, tlieskali a na 

záver si aj pochutili na sladkej dobrote.  

Súťaže

V druhej polovici školského roka 

2016/2017 sa žiaci Základnej ško-

ly zúčastnili viacerých okresných, kraj-

ských aj celoslovenských súťaží. Hneď 

v januári bola na okresnom kole olym-

piády úspešná žiačka 8.A triedy Mo-

nika Dedičová. Jej spolužiačke Natá-

lii Oravčíkovej sa darilo na celosloven-

skej fotografickej súťaži AMFO, kde 

v  okresnom kole v  kategórii detí do 

15 rokov získala 2. miesto. V  apríli sa 

na škole konala tradičná súťaž O  naj-

krajšiu kraslicu. Všetky diela boli sku-

točne zaujímavé a kreatívne, 1. miesto 

však získala Kristína Pavelčíková z 3.A 

triedy. Úspešné boli aj víťazky školské-

ho kola Slávik Slovenska. Na okresnej 

súťaže v  Žiline sa Kristína Pavelčíko-

vá z  3.A triedy umiestnila na 2. mies-

te a  Nikola Černáková zo 4.A trie-

dy na 4. mieste. Do regionálneho kola 

IQ Olympiády postúpili Barbora Duj-

číková zo 7.A triedy, Monika Dedičo-

vá z  8.A a  Matej Rybárik z  9.A triedy. 

Monika Dedičová bola v Žiline úspeš-

ná a postúpila do celoslovenského kola, 

ktoré sa konalo na Oravskom hra-

de. Súťažilo sa aj na začiatku školské-

ho roka 2017/2018. V  októbri sa žiaci 

prvého a druhého stupňa zúčastnili ce-

loslovenskej informatickej súťaže iBo-

bor. V kategórii Bobríkov boli úspešní: 

Timea Lisíková, Martin Medvedík, Ni-

kola Černáková a  Nikola Holejšovská 

z 5.A a Adam Gaššo zo 4. triedy. V ka-

tegórii Benjamínov sa darilo Simone 

Oreničovej a  Karolíne Stejskalovej zo 

6. triedy. Medzi najstaršími žiakmi Ka-

detmi vynikol Alex Letko z  9. triedy. 

O  mesiac neskôr to bola matematická 

súťaž Gvoboj. Tím v zložení Alex Let-

ko, Martin Štrbánik, Monika Dedičová 

a Viktória Zuzíková z 9.A skončil z 36 

družstiev na deviatom mieste.

Vianoèné pastorále

P red Vianocami to všade dýcha sláv-

nostnou atmosférou. Aj v  základ-

nej škole z tried a chodieb žiarila vianoč-

ná výzdoba a rozvoniavalo ihličie. Sladká 

vôňa oblátok a punču z dielne pedagógov 

a žiakov vábila rodičov. Tí sa v škole zišli 

v utorok 12. decembra na akcii Vianočné 

pastorále. Po rodičovskom združení na 

nich čakali aj milé darčeky, ktoré vyrobi-

li ich deti. Na strednej chodbe sa ozýva-

li koledy a a pri stoloch to žilo vzájomný-

mi debatami. Rodičia tak svojou prítom-

nosťou prispeli k  príjemnému podveče-

ru. Dobrovoľným príspevkom z  predaja 

výrobkov a punču podporili športové ak-

tivity žiakov v škole.

Cirkusové predstavenie

Mikuláš
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Karneval

V polovici februára sa deti v materskej 

škole zmenili na najrôznejšie roz-

právkové bytosti. Splnili si tak svoje tajné 

sníčky, veď na karnevale mohol byť každý 

čím len chcel. Princezné, rytieri, čarodej-

nice, super hrdinovia a  zvieratká si spo-

ločne zatancovali na tom najfarebnejšom 

plese. Ak by ste medzi nimi hľadali pani 

učiteľky, asi by ste ich nenašli. S deťmi to-

tiž šantili šarmantní a usmiati klauni. 

Deò matiek

P redstavenie pre mamičky patrí vždy 

k  tým najdojímavejším. Veď čo 

môže byť krajšie ako poďakovanie dieťa-

ťa vo forme pesničky, básničky či vtipnej 

scénky priamo od srdca. Presvedčili sa 

o tom aj mamy a staré mamy, ktoré prišli 

v stredu 17. mája popoludní do priesto-

rov materskej školy. Lienky ako malé se-

mienka maminky najskôr rozplakali, aby 

ich potom ako šmolkovia opäť rozosmia-

li. Včielky im zabrnkali na ľudovú nôtu 

a dokázali akí sú skvelí tanečníci. Sovič-

ky ich preniesli do krásnej rozprávky, kde 

dobro ako inak zvíťazilo nad zlom a  na 

záver im všetci spoločne zaspievali. Po 

úžasnom predstavení s kulisami detičky 

maminky aj obdarovali a vychutnávali si 

ich vrúcne objatie. 

Deò detí

N a Deň detí čakalo na škôlkarov veľké 

prekvapenie. A to doslova. Na škol-

skom dvore stálo hasičské auto, z  ktoré-

ho nemohli odtrhnúť oči. To prekvapenie 

a radosť stáli za to. A to nebolo všetko. Po 

tom, ako striekali vodu z obrovskej hadi-

ce, ktorú držala v drobných rúčkach snáď 

celá trieda, sa dokonca v  tom parádnom 

aute odviezli. To bol zážitok, na ktorý sku-

točne nikdy nezabudnú!

ného popoludnia, ktoré s nimi v mater-

skej škole strávili ich rodičia. Začalo to 

ako inak – vianočnou besiedkou. „Ru-

kou pohlaď tvár, srdcom zažeň žiaľ, to, 

čo môžeš daj, nie si sám...“ spievali Včiel-

ky s Lienkami a svojimi prianiami urči-

te potešili všetkých prítomných. Sovičky 

sa predstavili ako postavy spoza nebes-

kej brány pripravujúce Vianoce. Poplete-

ný anjelik napokon všetko zvládol a chví-

le pohody už nič nenarušilo. Po prvýkrát 

sa predstavili aj škôlkari navštevujúci ta-

nečný odbor hudobnej školy YAMAHA 

a dokázali svoj pohybový talent. Po pred-

stavení sa všetci pustili do zdobenia me-

dovníkov z dielne Sovičiek, až kým im na 

dvere nezaklopal Mikuláš. Každé dieťa si 

tak domov okrem hrejivého pocitu od-

nieslo i vytúžený balíček. Na podujatí sa 

konala aj dobrovoľná zbierka, ktorej vý-

ťažok bude použitý na výlet pre deti. 

Iné aktivity

V druhej polovici školského roka 

2016/2017, ale aj na začiatku roka 

2017/2018 to v materskej škole sršalo ak-

tivitami rôzneho druhu. Vo februári sa 

deti stali súčasťou predstavenia o triede-

ní odpadu. Od útleho veku sa tak zozna-

mujú s odpadkami rôzneho druhu a po-

trebou separovania. V apríli sa venovali 

téme vody, prírody, životného prostredia 

aj dopravnej výchove. Na konci mesia-

ca si užili predstavenie Janko a Marien-

ka. Máj patril slovenskej kultúre. Deti 

spoznali kroje, tradičné jedlá, piesne, 

tance a  tradície našej obce aj celej kra-

jiny. Jún bol nielen zábavný, ale aj dob-

Rozlúèka so škôlkou

T ak ako každý rok, aj tentokrát sa 

na konci júna lúčili so škôlkou naj-

staršie deti z triedy Sovičiek. Všetko za-

čalo v piatok 23. júna výletom do Žiliny. 

Okrem prechádzky po meste predško-

láci zablúdili aj do podzemia tzv. kata-

komb pod Mariánskym námestím. Pre-

hliadka sa im páčila a vôbec sa nebáli. Po 

návrate do škôlky na nich čakal pestrý 

program a Rozprávková noc. Svoj pred-

posledný týždeň v známych priestoroch 

si naozaj užili a aj keď mnohým bude za 

bezstarostnými chvíľami smutno, tešia sa 

na novosti v škole. 

Vianoèné pastorále

N a deň sv. Mikuláša sa tešia všetky 

deti. Netrpezlivo vyčkávajú, či pre 

ne odloží balíček plný sladkostí. A doč-

kali sa aj škôlkari. Ale to až na záver úžas-

Deò matiek

Vianoèné pastorále
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HUDOBNÁ ŠKOLA YAMAHA

Koncert predškolských 
programov

V polovici júna sa deti navštevujú-

ce predškolské programy hudob-

nej školy YAMAHA pripravovali na svo-

je veľké vystúpenie v  kultúrnom dome. 

Trošku sa báli, možno boli neisté, ale veľ-

mi sa tešili, ako svojim blízkym ukážu, 

čo všetko dokážu. A  nebolo toho málo. 

Svojich zverencov uviedla učiteľka Zuza-

na Štachurová, ktorá trému aj radosť pre-

žívala spolu s nimi. Najskôr na pódium 

vybehli tí najmenší, ktorí Prvé krôčiky 

k hudbe navštevujú ešte so svojimi rodič-

mi. Vo vystúpení pokračovali malí spe-

váci, keyboardisti a  fl autisti z  Rytmic-

kých krôčikov k hudbe. Boli ozaj skvelí. 

Najviac si koncert užili tí, ktorí sa ho zú-

častnili poslednýkrát. Od septembra už 

budú totiž žiakmi. 

Závereèný koncert

P redposledný júnový týždeň sa v kul-

túrnom dome opäť koncertovalo. 

Tentokrát sa publiku predstavili žiaci. Hu-

dobné a spevácke odbory v pobočke hu-

dobnej školy YAMAHA v našej obci na-

vštevuje takmer 50 detí. Predstavenie tak 

bolo skutočne pestré. Diváci sa mohli te-

šiť na zobcové fl auty, keyboardy, gitary 

a akordeóny. Paleta tónov bola namiešaná 

tými správnymi klávesmi a strunami. Na 

svoje si prišiel každý. Pomyselnou čereš-

ničkou na torte boli spevácke vystúpenia, 

ktoré sa tešia veľkej obľube. Pedagógovia 

V. Dobrucký, P. Krpeľan a Z. Štachurová 

tak opäť dokázali, že hudba spája a pôsobí 

pozitívne na celkový rozvoj človeka.

Koncert Naši našim

T elocvičňa plná detí, hudobných ná-

strojov, dobrej nálady. Taký bol 

koncert hudobnej školy YAMAHA, ktorá 

ho pre žiakov základnej školy organizuje 

každoročne. Pondelok 26. júna predpo-

ludním sa svojim kamarátom predviedli 

deti navštevujúce hodiny keyboardu, gi-

tary, zobcovej fl auty a spevu. Ukázali tak 

nielen svoje hudobné nadanie, ale i tr-

pezlivosť a snahu neustále sa zlepšovať. 

Odmenení boli potleskom a všetci prí-

tomní tak strávili príjemnú hodinku.

Vianoèný koncert

N ajväčšou udalosťou hudobného 

roka je už tradične Vianočný kon-

cert hudobnej školy YAMAHA, na kto-

rom sa podieľajú všetci pedagógovia. 

Vianoce zbližujú a  ľudia si nájdu čas na 

svojich blízkych viac ako inokedy. Dô-

kazom toho bola aj plná sála kultúrneho 

domu v  podvečer 20. decembra. Tesne 

pred Vianocami zaznelo až 28 hudob-

ných, speváckych a  tanečných čísel. 

V  septembri totiž škola rozšírila svoju 

ponuku o tanečný odbor, ktorý vedie Ra-

doslava Mazúrová a pohyb tak skvele do-

plnil decembrový program. Veru, bolo sa 

do čoho započúvať, aj na čo pozerať. Žia-

ci hrali, spievali a  vlnili sa v  rytme via-

nočných piesní. Najviac detí sa venuje 

keyboardu, obľúbená je gitara i  zobco-

vá fl auta, ale čoraz viac počuť aj akorde-

ón.  Speváčok je vždy neúrekom, preto na 

pódiu zaujali chlapci – speváci. Najmlad-

šie spevácke talenty predviedli aj nové 

folklórne kostýmy. Červeno – biele oble-

čenie ostatných účinkujúcich zase ladilo 

k celkovej slávnostnej atmosfére a záve-

rečné číslo si búrlivý potlesk naozaj za-

slúžilo. A hoci koláčiky z plechov šikov-

ných mamičiek sa zjedli už počas kon-

certu, ľudia v dobrej nálade sa z kultúr-

neho domu neponáhľali. 

text: Magdaléna Lacková

foto: ml, archív ZŠ s MŠ

rodružný. Po hasičoch navštívili mater-

skú školu policajti, ktorí deťom poroz-

právali o svojej práci a predstavili im šte-

niatko psovoda. V rámci témy o exotic-

kých zvieratách zase navštívili miestne-

ho chovateľa papagájov Martina Janči-

ho. V septembri sa so škôlkou zoznamo-

vali najmladšie Lienky a ostatné deti ča-

kal postup do tried pre starších. V  ok-

tóbri sa tvorilo z lístia a lesných plodov. 

Sovičky dokonca piekli a  vyrábali ovoc-

né a zeleninové šťavy. Koncom mesiaca sa 

deti prostredníctvom náučnej prednášky 

dozvedeli niečo viac o živote v lese. V no-

vembri zase tvorili rôzne výrobky z odpa-

dového materiálu. Zahrali sa na lekárov 

a  záchranárov a  v škôlke ich navštívil aj 

skutočný záchranár. V decembri sa veno-

vali téme adventu a zabavili sa na predsta-

vení o Nezbednej Alici.  

Súťaže

V marci sa viac ako inokedy v škôlke 

čítalo a dokonca aj recitovalo. V sú-

ťaži Mám básničku na jazýčku predviedli 

svoj dramatický talent starší predškoláci i 

tí mladší z triedy Včielok a Lienok. V júni 

boli škôlkari úspešní aj na okresnej súťa-

ži Eniki beniki. Olívia Štachurová získa-

la v recitácii 1. miesto a Alexandra Štrbá-

niková sa v speve umiestnila na 2. mieste. 

Vianoèný koncert – HUDOBNÁ ŠKOLA YAMAHA
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V piatok 6. januára 2017 sa na dvo-

re materskej školy konal prvý roč-

ník hokejového turnaja Winter Classic, 

ktorý zorganizovali členovia hokejbalo-

vého tímu HBC Tigri. S heslom: “Na tri 

krále, korčuľuj stále” sa na ľadovej plo-

che stretlo šesť súťažných tímov. Okrem 

troch domácich si prišli zasúťažiť aj muž-

stvá zo Žiliny, Lúk a Považského Chlmca. 

Atmosféra bola počas mrazivého dňa pe-

kelne horúca. Kým súťažiaci sa potili na 

ľade, fanúšikovia sa počas mínusových 

teplôt hriali čajom a punčom. A keď ich 

nohy priveľmi oziabali, mohli si aj pod-

skočiť do hudby. Po napínavom súboji 

napokon vyhrali obhajcovia titulu z mi-

nulého roka Black Wolfs. Putovný po-

hár im odovzdala starostka obce Dana 

Veveričíková. Z druhého miesta sa tešili 

hostia z Lúk a na treťom mieste skončili 

Dragons zo Žiliny.

HOKEJOVÝ TURNAJ WINTER CLASSIC

„U ž je tu!“ žiarili chlapcom oči 

a  fotoaparáty cvakali ešte pred 

ofi ciálnym otvorením. Na Športovom 

dni v Dlhom Poli sa totiž objavil obran-

ca Hertha Berlín Peter Pekarík. Skromný 

a usmievavý futbalista nie je v obci ne-

známy, jeho manželka Lujza tu vyrasta-

la a sympatická dvojica trávi v malebnom 

údolí medzi horami veľa voľných chvíľ. 

Populárneho športovca, ktorý prišiel na 

pozvanie Združenia rodičov ZŠ s MŠ pri-

vítala starostka obce Dana Veveričíková.

Motivácia pre mladých

Potom sa už 14 chlapcov –  futbalistov TJ 

Dlhé Pole rozbehlo na ihrisko. Pekarík 

ich okamžite zapojil do profesionálneho 

ŠPORTOVÝ DEÒ A FUTBALOVÝ TURNAJ

tréningu. Kopačky skákali, lopty lietali 

a mokré vlasy vo vzduchu sušilo vykúka-

júce slnko. Rozohriate telá sa po rozcvič-

ke rozdelili do dvoch tímov a na trávni-

ku sa odohral zápas, za ktorý by sa ne-

museli hanbiť ani muži. Deti kľučkovali, 

prihrávali, nebáli sa ani osobných súbo-

jov, dokonca padla aj žltá karta a samo-

zrejme zaslúžené góly. Ružový dres s čís-

lom dva sa mihal medzi chlapcami a ho-

dina času vzácneho hosťa uplynula pri-

rýchlo. Žiaci ukázali svoju šikovnosť, no 

Peter Pekarík im prízvukoval, že k úspe-

chu nestačia len rýchle nohy, dôležité sú 

aj dobré výsledky v škole. Pre toho naj 

žiaka dokonca priniesol darček. Jednot-

károv však bolo v tíme viac a o víťazovi 

tak rozhodli strely na bránu. Z dresu slo-

venského reprezentanta sa napokon te-

šil piatak Tomáš. Ostatným futbalistom 

budú tento výnimočný deň pripomínať 

spoločné fotografi e. Nemecký obranca 

bol lákadlom i pre viaceré deti a rodičov, 

ktorí túžili po snímke s hviezdou. Peka-

rík pózoval bez manierov a s úsmevom 

na perách, až kým sa v sprievode manžel-

ky potichu nevytratil. A hoci má dni na-

bité povinnosťami, svojou ochotou a pri-

rodzeným správaním môže byť vzorom 

pre mnohých z nás.
Tím žiakov TJ Dlhé Pole

 s futbalistom Petrom Pekaríkom.

Deti súťažili v rôznych disciplínach.
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Futbalová tabuľka II. DOXXBET trieda dospelí

Klub Z V R P Skóre B K +/- FP

1 TJ Jablonové 13 11 2 0 36:10 35 14 17 14.6

2 OFK Teplička nad Váhom B 12 10 0 2 37:13 30 13 9 17

3 Družstevník Rašov 13 7 1 5 37:23 22 12 1 13.8

4 TJ Dlhé Pole 11 6 3 2 23:17 21 11 9 0

5 TJ POVAŽAN Nezbudská Lúčka 12 6 2 4 35:30 20 10 -1 7.6

6 TJ Hlboké 12 6 1 5 34:20 19 9 1 8.4

7 TJ Hvozdnica 12 4 3 5 33:25 15 8 -3 14.6

8 OFK Hôrky 12 4 3 5 22:26 15 7 0 9.4

9 TJ Fatran Krasňany 13 4 3 6 28:33 15 6 -6 0

10 ŠK Petrovice 12 4 3 5 28:33 15 5 -3 25.2

11 TJ Divina 13 3 4 6 26:38 13 4 -8 0

12 FK Hliník 12 3 3 6 24:31 12 3 -9 0

13 TJ Rozvoj Mojš 13 2 2 9 22:39 8 2 -13 0

14 FK Turie 12 0 2 10 13:60 2 1 -10 0

Futbalová tabuľka I. MIRAGE trieda žiaci

Klub Z V R P Skóre B K +/- FP

1 TJ ŠTART Veľké Rovné 26 23 2 1 137:18 71 14 32 0

2 OŠK Baník Stráňavy 26 21 1 4 116:31 64 13 25 0

3 ŠK Štiavnik 26 19 2 5 125:35 59 12 20 0

4 FK Predmier 26 16 3 7 100:33 51 11 12 0

5 OŠK Nededza 26 15 2 9 125:66 47 10 8 0

6 TJ Dlhé Pole 26 12 3 11 84:72 39 9 0 0

7 OFK Hôrky 26 12 2 12 92:78 38 8 -1 0

8 FK Hliník 26 11 1 14 48:55 34 7 -5 0

9 TJ Horný Hričov 26 10 2 14 59:87 32 6 -7 0

10 TJ Fatran Krasňany 26 9 1 16 71:84 28 5 -11 0

11 TJ Tatran Bytčica 26 8 4 14 60:69 28 4 -11 0

12 OŠK Rosina 26 9 1 16 40:92 28 3 -11 0

13 TJ Zbyňov 26 2 1 23 29:171 7 2 -32 0

14 FK Turie 26 2 1 23 24:219 7 1 -32 0

Športové hry
4. ročník Športového dňa v areáli Zá-

kladnej školy organizovaný ZRŠ spo-

lu s  obcou Dlhé Pole pokračoval rôz-

nymi súťažami pre deti. Na umelej trá-

ve prebiehal prekážkový beh a boje me-

dzi chlapcami a dievčatami zavŕšilo gú-

ľanie pneumatiky. Hneď vedľa sa kričalo 

pri preťahovaní lanom a skákanie vo vre-

ci unavilo aj tínedžerov. Tí najmladší há-

dzali loptičky do plechoviek a rovnová-

hu trénovali na dráhe s lyžičkami. V telo-

cvični bolo tiež veselo. Nafukovacie hra-

dy si oddýchli až pri príchode K9 Trai-

ning Center. Praktické ukážky cvičených 

psov si nenechal ujsť nikto. Deti obdivo-

vali ich poslušnosť, obratnosť a vycibrené 

zmysly. Na simulovanú pátraciu akciu by 

sa nazbieral aj celý školský dvor. S nebez-

pečným páchateľom a zúrivým psom sa 

však objavil aj strach. Ostré tesáky našli 

obeť a diváci si vydýchli až v prítomnos-

ti psovoda. Fingovaný zásah sa podaril. 

Druhé kolo s dymovnicou bolo ešte napí-

navejšie a híkanie striedal potlesk. Na zá-

ver si mohli deti šikovných psíkov aj po-

hladkať. A kým sa drobci rozbehli za ďal-

šími atrakciami, na stoloch už rozvonia-

vala pizza a v teple osviežila limonáda.

Futbalový turnaj
Na futbalovom ihrisku sa medzitým ko-

nal 5. ročník Futbalového turnaja o po-

hár starostky obce, o ktorý sa postarala 

TJ Dlhé Pole. 5 tímov vo farebných trič-

kách od rána dokazovalo súťaživosť, dra-

vosť aj zmysel pre fair play. Diváci si pri 

povzbudzovaní odskočili na pivko či za-

hnali hlad gulášom. Lopta svišťala na 

ihrisku až do večera, kedy sa odohral 

fi nálový zápas. Trofej, ktorú odovzdal zá-

stupca obce, napokon získal tím žltých. 

V hre ich podporil aj miestny kňaz Pe-

ter Jankech. Z druhého miesta sa tešili 

zlaté dresy zo susedného Keblova a tretie 

miesto obsadili modrí. Bez odmeny však 

neodišlo ani jedno mužstvo. Okrem lôpt 

si domov odniesli aj dobrý pocit zo špor-

tového zápolenia.

Tohtoročný Športový deň a Futbalový 

turnaj sa v Dlhom Poli naozaj vydaril. 

Spokojní boli športovci, diváci aj organi-

zátori. Dobrá nálada sprevádzala zúčast-

nených od prvého zapískania až do tmy 

a opäť sa potvrdilo, že športový duch je 

v obci stále živý.

FUTBALOVÝ TURNAJ V OPOJI
Koncom júla si naši futbalisti zahrali aj 

v družobnej obci Opoj pri Trnave. V so-

botu 29. júla sa tam konal futbalový tur-

naj o Pohár starostu obce, ktorého sa zú-

častnili štyri mužstvá. Na ihrisku svo-

je umenie predviedli družstvá z  Opoja, 

Vlčkoviec, Suchej nad Parnou a Dlhého 

Poľa. Športovci z našej obce sa nenecha-

li zahanbiť. Práve naopak. Po napínavých 

súbojoch napokon turnaj vyhrali. Do-

mov s  nimi tak cestoval aj Pohár, ktorý 

im odovzdal starosta obce Peter Barto-

vič. Tento rok ale môže byť všetko inak. 

Na dlhpoľskom ihrisku totiž privítame aj 

futbalistov z Opoja. 

text: Magdaléna Lacková

foto: ml, archív TJ Dlhé Pole a HBC Tigri

Víťazné mužstvo žltých. 
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HODY V OBCI

A ni tento rok neprišiel sv. Martin do 

našej obce na bielom koni. A hoci 

snehová perina by sa hodujúcim páčila 

viac ako zrána smutná obloha, ku obe-

du návštevníkov stánkov pošteklilo aj 

vykúkajúce slniečko. Potešili aj počet-

nejšie výrobky členov a priaznivcov ob-

čianskeho združenia Dlhopoľci. Tie ne-

obišiel snáď ani jeden Dlhopoľčan. Veď 

čo je doma, to sa ráta. A vyrábané s lás-

kou dvojnásobne. Skrátka však neobišli 

ani „cezpoľní“ predávajúci. Záujmu sa te-

šila medovina, cukrová vata, medovní-

ky i  oblečenie. Našťastie ľudia nehodo-

vali len pred kostolom, ale predovšetkým 

v chráme na svätej omši a potom doma 

so svojimi rodinami. 


