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PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE

Milí občania, 

P ripravili sme pre Vás 5. vydanie 

obecných novín Dlhopoľ, ktoré kaž-

doročne vydáva obecný úrad, aby ste aj 

takouto formou mali informácie, čo sa 

udialo v obci v roku 2016 a čo plánuje-

me v roku 2017. 

Ako vždy,  v našich novinách nájdete 

užitočné telefónne čísla a informácie tý-

kajúce sa narodených detí, počtu sobá-

šov v  obci aj koľkí občania nás navždy 

opustili. 

Tiež tu nájdete informácie o miestnych 

daniach a poplatkoch, môžete si po-

zrieť s akým rozpočtom hospodári naša 

obec a čo riešili poslanci na svojich za-

sadnutiach.

Začiatok roka 2016 sme mali viac-menej 

bez snehu, nemali sme veľa práce so zim-

nou údržbou, ale na druhej strane boli 

zdroje vody doplnené len čiastočne.

Dopĺňali sa postupne počas roka, preto-

že bolo daždivé leto i jeseň. Niekedy boli 

dažde veľmi intenzívne. V auguste sme 

v obci v časti Pod Príporami dokonca vy-

hlásili III. povodňový stupeň. 

V novinách sa dočítate aj aké  kultúrno-

spoločenské a športové akcie boli v mi-

nulom roku, aké investičné akcie obec 

realizovala a koľko dotácií nad rámec 

rozpočtu obce sme získali. V roku 2016 

to bolo 71 000 eur.

V tomto roku nás potešilo aj ocenenie, 

že naša obec patrí medzi obce s predpo-

kladom silného rozvoja. Rozhodlo o tom 

Národné informačné stredisko SR, kto-

ré v minulom roku hodnotilo analýzu 

rozpočtov slovenských miest a obcí. Do 

projektu sa zapojilo takmer 3 000 miest 

a obcí, pozitívne hodnotenie však získa-

lo len necelých 38 %. Dlhé Pole sa tak za-

radilo medzi prosperujúce obce a získalo 

Pečať rozvoja miest a obcí, ktorá dekla-

ruje prosperitu, fi nančnú stabilitu a výni-

močnú pozíciu na trhu.

V obci pracujú Vám známe spolky a or-

ganizácie, s ktorými obec spolupracuje 

a podporuje ich činnosť. V našich novi-

nách ich postupne predstavujeme. Tento 

rok Vám predstavíme Spolok chovateľov 

poštových holubov, Klub slovenských tu-

ristov a Jednotu dôchodcov.  

V roku 2016 začalo svoju činnosť občian-

ske združenie Dlhopoľci, ktoré sa venuje 

hlavne rodinám s deťmi  a pripravuje pre 

nich zaujímavé akcie. 

Aj touto cestou sa chcem všetkým or-

ganizáciám, spolkom a Združeniu rodi-

čov pri ZŠ s MŠ poďakovať, že sa na úkor 

svojho voľného času venujú rôznym ak-

tivitám, stretávajú sa a pripravujú pekné 

akcie pre deti, mládež, rodičov, ale aj pre 

seniorov. Každý, kto chce, má možnosť sa 

na týchto akciách zúčastňovať a taktiež aj 

pomôcť s ich prípravou či realizáciou.  

O týchto, ale aj iných záležitostiach sa 

dočítate v našich novinách. Sú určené 

pre všetkých občanov, ktorí sa zaujímajú 

o život v našej obci. Snažíme sa ich robiť 

čo najlepšie, no ak sa nájde nejaká chy-

bička, dúfam, že nám ju prepáčite. 

Keďže stojíme na začiatku nového roku 

2017 a nevieme či bude jednoduchý, ale-

bo zložitý, spoločne si želajme, aby pri 

nás stálo pevné zdravie, šťastie, rozvaha 

a pokora.

Bez nich by sme nezvládli ani jednodu-

ché veci a aj pri úspechoch by nám chý-

bal skutočný dôvod na radosť.

Nuž veľa šťastia, radosti a lásky do nastá-

vajúcich dní.

Ing. Dana Veveričíková

starostka obce
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MATRIKA INFORMUJE 

NAŠI NOVÍ OBÈIANKOVIA

Filip Klago   18.1.2016 Žilina

Pavol Poliak   23.1.2016 Martin

Jakub Chocholáč   17.3.2016 Martin

Kristína Mozolíková  11.5.2016 Žilina

Filip Kubala   10.8.2016 Žilina

Elizabeth Donátová  20.8.2016 Žilina

Aksel Pinhas   24.8.2016 Istanbul

Jakub Jánošík   26.9.2016 Čadca

Kristína Kuzmíková  26.9.2016 Čadca

Samuel Rovňan   6.11.2016 Martin 

Eliška Gaňová   11.11.2016 Žilina

Andrej Tamaši   5.12.2016 Žilina

Matias Štrbánik   24.12.2016 Žilina

MANŽELSTVO UZATVORILI

Miroslav Lacík a Lenka Ostrochovská 6.2.2016 Žilina

Maximilián Alfred Walter

Edward Hohmann a Eva Tarajová 16.5.2016 Dlhé Pole

Marián Kuzmík a Renáta Jalovičárová 28.5.2016 Dlhé Pole

Štefan Gaňa a Zuzana Puckalová 25.6.2016 Dlhé Pole

Viktor Kicko a Stanislava Dujčíková 16.7.2016 Dlhé Pole

Jakub Jánošík a Barbora Hrušková 23.7.2016 Dlhé Pole

Erik Cingel a Dominika Gašperíková 6.8.2016 Bytča

Gregor Glinský a Lucia Boráková 13.8.2016 Dlhé Pole

Milan Kršiak a Dana Kurucová 13.8.2016 Žilina

Lukáš Hrivík a Veronika Kryvarotava 26.8.2016 Žilina

Marián Forbak a Alžbeta Stuchlíková 27.8.2016 Dlhé Pole

Vladimír Lapoš a Simona Koričárová 10.9.2016 Žilina

Ján Zbreha a Alžbeta Gondášová 17.9.2016 Žilina

Lukáš Tabačík a Darina Puchoňová 24.9.2016 Žilina

Martin Broušek a Juliána Tarabíková 24.9.2016 Dlhé Pole

Miroslav Ješík a Lenka Kukašíková 22.10.2016 Dlhé Pole

Roman Lisík a Kristína Ďurkáčová 30.12.2016  Dlhé Pole

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Mária Šteiningerová  7.1.2016 

Štefan Šenkery  18.2.2016

Ján Madaj  2.3.2016

Juraj Solárik  11.3.2016

Mária Gačková  14.3.2016

Jozef Jurík  22.3.2016

Františka Polková  29.3.2016

Matúš Trulík  4.4.2016

Anton Pistovčák  20.4.2016

Štefan Šerík  21.4.2016

Anna Kudelčíková  8.5.2016

Jozefa Fučeková   13.5.2016

Jozefa Šipulová   5.6.2016

Veronika Belániková  5.6.2016

Václav Pechota  12.6.2016

Emília Šeríková   21.6.2016

Mária Ďuráčiková 1.7.2016

Anna Pechotová   13.7.2016

Veronika Madajová 13.7.2016

Anna Šmáriková   19.8.2016

Veronika Čandová  21.8.2016

Juraj Kondrčík  9.9.2016

Milan Polka  13. 9. 2016

Helena Matisová   15.9.2016

Karol Gajdošík  7.10.2016

Ján Zajac  9.10.2016

Helena Zajacová   15.10.2016

Emília Letková   15.11.2016

Mária Červenčíková   19.11.2016

  

Česť ich pamiatke
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AKTUALITY 

UDALOSTI ROKU 2016

T ak ako po iné roky, aj v roku 2016 

sme zabezpečovali chod obce 

a  obecného úradu. Upravili sme plochu 

pred obecným úradom aj v obecnom par-

ku, kde pribudla nová šmýkačka. Pri mno-

hých prácach v obci pomáhajú uchádzači 

o zamestnanie, ktorí sú zaradení na akti-

vačné práce v obci. Jedná sa hlavne o zber 

a odvoz odpadu, či už komunálneho ale-

bo triedeného a hlavne veľkoobjemového. 

Z obce sme v roku 2016 odviezli 550 ton 

odpadu. Za odvoz separovaného odpadu 

(plasty, sklo, papier, tetra-packy, kovové 

obaly) od 1. 7. 2016 už obec neplatí. Pre-

to je dôležité, aby sme odpady triedili v čo 

najväčšom množstve a tým znižovali ná-

klady za odvoz ostatných odpadov. 

V rámci aktivačných prác realizujeme aj 

kosenie verejných priestranstiev, pomoc 

pri výkopoch a oprave verejného vodo-

vodu, čistenie verejných priestranstiev, 

zimnú údržbu pred obecnými budovami, 

čistenie potoka pri cintoríne a dodržiava-

nie poriadku z dôvodu zvýšenia bezpeč-

nosti  na autobusovej zastávke pred zá-

kladnou školou na Kamencoch. V roku 

2016 sa podarilo niektorým nezamestna-

ným zamestnať sa, niektorí odišli do dô-

chodku. Na všetky práce, ktoré doteraz 

vykonávali, ostalo len polovica z nich. 

Menší počet občanov vykonávajúcich 

obecné služby spôsobuje, že nie je mož-

né uskutočniť práce tak rýchlo, ako sme 

boli zvyknutí.

Každý rok obec realizuje vysprávky 

miestnych komunikácii a aj väčšie opra-

vy ciest.

V minulom roku sa opravila miestna ko-

munikácia: na Kole, smerom k Poliač-

kovcom, na Hlaváčovej, k Škorčíkovi 

okolo zregulovaného potoka a niektoré 

miesta po výkopových prácach – u Bon-

cov, pri kostole. Celkové náklady  boli 

vo výške 26 000 eur. Opravy sme reali-

zovali z vlastných zdrojov a od Lesov SR 

sme získali dotáciu vo výške 3 500 eur. 

Aj v  tomto roku máme v obecnom roz-

počte plánované ďalšie opravy miestnych 

komunikácií.   

Tiež sme získali dotáciu 6 500 eur na 

opravu elektroinštalácie v kuchyni v Zá-

kladnej škole v Dlhom Poli z Minister-

stva fi nancií SR. Za túto čiastku bola vy-

konaná 1. etapa opravy elektroinštalá-

cie s revíznou správou.  Práce realizova-

la fi rma SEKOP s.r.o. Žilina. V 2. etape 

chceme dokončiť kompletnú opravu 

elektroinštalácie v celej kuchyni. 

Aj tento rok nás potrápili povodne. 1. 8. 

2016 bol v našej obci vyhlásený III. stu-

peň povodňovej aktivity v lokalite Pod 

Príporami. Vylial sa lesný potok, ktorý 

následne poškodil štátnu cestu III. trie-

dy a prístupovú cestu vedúcu k osadám. 

Potok bol zatarasený bahnom, kameňom 

a  zvyškami dreva, poškodil aj skládku 

dreva. Záchranné a zabezpečovacie prá-

ce boli  ukončené 26. 8. 2016, keď bol od-

volaný II. stupeň povodňovej aktivity. Na 

odstraňovaní následkov sa podieľali: Slo-

venská správa ciest Žilina, Lesy SR a obec.  

Náklady obce predstavovali  2 000 eur, 

o preplatenie ktorých sme požiadali štát 

prostredníctvom CO a MŽP v Žiline.

V decembri roku 2016 sme získali ešte 

dotáciu zo štátneho rozpočtu v rámci fi -

nancovania projektov v oblasti prevencie 

kriminality na podaný projekt „Kamero-

vý systém obce Dlhé Pole“ . Výška dotá-

cie je 9 000 eur a práce sa zrealizujú za-

čiatkom roku 2017. V obci budú osadené 

kamery na 6 miestach, ktoré budú mo-

nitorovať verejné priestranstvá, čím by 

sa predchádzalo možnému vandalizmu 

a ničeniu verejného majetku v obci.  

Na samom konci roku nám bola pridele-

ná ešte dotácia z MŠ SR na riešenie hava-

rijných situácií – oprava elektroinštalácie 

v telocvični v ZŠ s MŠ Dlhé Pole vo výške 

28 500 eur. Táto dotácia musí byť vyčer-

paná do konca marca 2017, preto sa prá-

ce budú vykonávať začiatkom roka.

Športu a kultúre venuje obec patrič-

ný priestor. Uvítanie detí do života, Deň 

matiek, Futbalový turnaj a športový deň 

detí, Stretnutie s dôchodcami, Hody 

a Mikuláš s rozsvietením Vianočného 

stromčeka. To sú tradičné každoročné 

akcie, ktoré obec pripravuje pre svojich 

občanov od najmenších po najstarších. 

Niektoré v  spolupráci so školou, škôl-

kou a rodičovským združením, prípadne 

ostatnými organizáciami.  

PLÁNY NA ROK 2017

A j v nasledujúcom roku budeme za-

bezpečovať základné potreby obča-

nov ako údržba ciest, verejného osvetle-

nia, obecného rozhlasu, zberu všetkých 

druhov odpadov, zabezpečenie sociálnych 

služieb, prevádzku školstva, stavebnú čin-

nosť a činnosť v oblasti športu a kultúry. 

Všetky podujatia chceme usporadúvať 

tak, ako doteraz  a radi by sme prehĺbili 

spoluprácu s ostatnými zložkami a orga-

nizáciami v obci, aby sa do akcií zapoji-

lo čo najviac ochotných občanov. Taktiež 

budeme pokračovať v opravách miest-

nych komunikácií.

Máme pripravené ďalšie projekty, v  kto-

rých príprave či realizácii budeme  pokra-

čovať. Každý rok sa nám podarí zrealizo-

vať niektoré projekty, ale niekedy musíme 

čakať dlhé obdobie na vyhlásenie výzvy, 

prípadne projekty podávame aj viackrát, 

kým sme úspešní. V  súčasnosti sú pri-

pravené tieto projekty: výmena okien na 

budove MŠ,  2. etapa regulácie potoka 

pri cintoríne, ukončenie elektroinštalácie 

v kuchyni ZŠ, projekt na opravu podlahy 

v telocvični ZŠ a tiež vizualizácia a rozpo-

čet projektu – obnova športového areálu 

pri ihrisku a ZŠ na Kamencoch. 

V štádiu prípravy je aj vybudovanie 

splaškovej kanalizácie v obci. SEVAK a.s. 

Žilina má vo svojom pláne prípravu pro-

jektu na odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, 

Svederník, Divinka. Projekt by mal byť 

hotový v  roku 2018. Potom bude nasle-

dovať jeho realizácia. Vybudovanie kana-

lizácie je fi nančne, časovo a administra-

tívne veľmi náročné.

Aj práca v samospráve je čoraz nároč-

nejšia, neustále pribúdajúce kompeten-

cie, časté zmeny zákonov, nové programy 

a elektronizácia verejnej správy prinášajú 

veľa práce a mnohokrát našu činnosť ne-

urýchľujú, nezjednodušia, skôr naopak.

 Ako vždy môže život aj v tomto roku 

priniesť nové nápady, ale aj potreby 

a  požiadavky, ktorými sa budeme mu-

sieť prispôsobiť. 

starostka obce 

V parku pribudla nová šmýkaèka. 

Pri mnohých prácach v obci 

pomáhajú aktivaèní pracovníci. 
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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

Služba Domu smútku   0949 517 593

Poľnohospodárske družstvo  5696 196

Reštaurácia Drotár  5696 736

Základná škola  5696 258

Materská škola  5696 248

COOP Jednota  horný koniec  7051119

COOP Jednota dolný koniec  7051121

Kvetinárstvo Hrivíková  5696666

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.
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AKTUALITY / POPLATKY 

MIESTNE POPLATKY NA ROK 2017

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  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 2016 sa konalo 5 zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, na ktorých 

sa prijímali a schvaľovali nasledujúce zá-

ležitosti:

1. zasadnutie 14. 03. 2016

• aktualizácia plánu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce Dlhé Pole

• podanie projektu „Rekonštrukcia te-

locvične“ v  ZŠ s  MŠ na Ministerstvo 

školstva SR

• podanie projektu „Elektroinštalácia ku-

chyne ZŠ“ na Ministerstvo fi nancií SR

• správa kontrolórky obce Ing. Viery 

Blažekovej za rok 2015

• informácia o  výsledku volieb do NR 

SR v obci

• informácia o  získaní ocenenia pre 

obec Dlhé Pole ako o obci s predpo-

kladom stabilného rozvoja, ktorej bola 

pridelená „Pečať rozvoja obcí a miest“ 

• informácia o príprave projektu „odka-

nalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník 

a Divinka“ fi rmou SEVAK a. s. Žilina

2. zasadnutie 10. 06. 2016

• schválenie záverečného účtu obce a ce-

loročného hospodárenia za rok 2015

• schválenie dotácie na Baklov dom vo 

výške 5 000 eur

• vyrovnanie schodku rozpočtového hos-

podárenia z rezervného fondu vo výške 

64 841 €. Zostatok fi nančných operácií 

vo výške 10 588 € použiť na tvorbu re-

zervného fondu, ktoré budú počas roka 

2016 použité na rekonštrukciu miest-

nych komunikácií, úpravu parkoviska 

pri cintoríne a oplotenia cintorína.

• informácia o  stanovisku hlavného 

kontrolóra obce a o správe auditora za 

rok 2015

• informácia o verejnom osvetlení od SSE

• začiatok rekonštrukcie miestnych ko-

munikácií

• príprava Športového dňa a  Futbalové-

ho turnaja, ktorý sa uskutoční 2. 7. 2016

• začiatok stavebných prác na akcii: Tra-

fostanica Bonce

• informácia o  uskutočnených obec-

ných akciách v 1. polroku 2016: Uvíta-

nie detí do života, Deň matiek

• zber obnoseného šatstva pre inštitúciu 

„Dobrý anjel“

• program potravinovej a  materiálnej 

pomoci

• informácia o  odvoze separovaného 

odpadu NATUR – PACK

• informácia o  pláne práce hlavného 

kontrolóra obce v 2. polroku 2016 

• príprava stavebných prác pri oprave 

cintorína

3. zasadnutie 17. 08. 2016

• schválenie dotácie na činnosť TJ Dlhé 

Pole pre dorast v sume 1 500 €

• úprava rozpočtu na zakúpenie traktoro-

vej kosačky z kapitálových prostriedkov 

v sume 2 500 €

• vyhlásenie III. a  II. stupňa povodňo-

vej aktivity a  práce vykonané na od-

straňovaní následkov povodne v časti 

obce Pod Príporami

• dotácia z Ministerstva školstva SR na 

opravu strechy telocvične v  ZŠ Dlhé 

Pole vo výške 24 000 €

• dotácia z  Ministerstva fi nancií SR na 

opravu elektroinštalácie v kuchyni ZŠ 

Dlhé Pole vo výške 6 500 €

• príprava projektu a realizácie na roz-

šírenie spevnenej plochy pri cintoríne 

v Dlhom Poli

• dokončenie prác na rieke Dlhopoľka 

v časti pri Mlyne z roku 2015

• informácia o pripravovaných výzvach 

na podávanie projektu z Ministerstva 

životného prostredia SR v roku 2016

• informácia o  zmene zákona o  odpa-

doch od 1. 7. 2016

• informácia o odhalení pomníka Karola 

Guleju na Národnom cintoríne v Mar-

tine pri príležitosti 100. narodenín

4. zasadnutie 08. 11. 2016

• úprava kapitálového rozpočtu obce 

v sume  8 064 € na nákup konvekto-

matu pre kuchyňu v ZŠ

• zvolenie Ing. Marty Borákovej za prí-

sediacu na Okresný súd v  Žiline na 

roky 2016 – 2020 

• dokončenie projektov: strecha na telo-

cvični, parkovisko pri cintoríne, elek-

troinštalácia v kuchyni ZŠ, trafostani-

ca Bonce

• informácia o pripravovaných akciách: 

Hody a Hodová zábava a Mikulášska 

akcia

• informácia o  vizualizácii športového 

areálu a cyklotrasy

• informácia o novozvolenej Rade školy 

5. zasadnutie 14. 12. 2016

• schválenie obecného rozpočtu na roky 

2017 – 2019 

• schválenie plánu práce hlavného kon-

trolóra na I. polrok 2017

• schválenie ceny za audit na rok 2016

• úprava miestnych poplatkov v kultúr-

nom dome a na cintoríne, poplatky za 

vodu a odpad ostávajú nezmenené  

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

Prehľad rozpočtových príjmov 

Rok 2017

Hlavná 
kategória

Názov
Suma v  €
Obec+ZŠ

spolu:

Suma v  €
Obec :

Suma v  €
ZŠ :

100 Daňové príjmy   598 750     598 750 0

200 Nedaňové príjmy     61 521       51 521 10 000 

300 Granty a transfery    415 701     415 701 0

100+200+300
Spolu:

1 075 972
  1 065 

972 
10 000

400
Príjmové fi nančné 
operácie

     27 523      27 523 0

100+200+300+400
Rozpočet  príjmov spolu:

1 103 495 1 093 495 10 000

Prehľad rozpočtových výdavkov  

Rok 2017

Hlavná 
kategória Názov

Suma v  €
Obec+ZŠ

spolu:

Suma v  €
Obec :

Suma v  €
ZŠ :

600 Bežné výdavky 1 065 516 454 166 611 350

700 Kapitálové výdavky      37 523   37 523 0

800 Výdavkové fi nančné 
operácie

        0         0 0

600+700+800
Rozpočet  výdavkov spolu:

1 103 039 491 689 611 350
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ZO ŽIVOTA OBCE 

OPRAVA NA RIEKE 
DLHOPO¼KA 

S lovenský vodohospodársky podnik, 

š.p. Závod Piešťany v roku 2016 do-

končil opravu oporného múru na rieke 

Dlhopoľka – Pri Mlyne, ktorý bol poško-

dený povodňou ešte v septembri 2014. 

Bol dokončený múr pri hlavnej ceste 

v celkovej dĺžke 12 m. Taktiež bolo osa-

dené nové zvodidlo. Celú akciu fi nanco-

val SVP š.p. Piešťany. 

ZAHUSTENIE TRAFOSTANICE

S SE – distribúcia a.s. Žilina realizova-

la v Dlhom Poli stavbu – „Dlhé Pole 

– Bonce, zahustenie trafostanice Baklov 

dom“.  Stavba obsahovala novú kioskovú 

trafostanicu s transformátorom 250 kVA 

a vzdušné káblové vedenie v dĺžke 450 m 

smerom z ulice od Jaštera. Táto stavba 

sa realizovala z dôvodu zlepšenia kvality 

dodávky elektrickej energie v ul. U Bon-

cov, kde dochádzalo k podpätiu a ľudia 

mali problémy s elektrickými spotrebič-

mi. Celkové náklady na túto investíciu zo 

strany SSE činili 155 000 eur.  

V jeseni 2016 obec získala dotáciu 

z  MŠ SR na riešenie havarijných 

situácií  vo výške 24 000 eur na opravu 

strešnej konštrukcie na telocvični v zá-

kladnej škole. Práce realizovala v sep-

tembri fi rma ENERGO-MONT PLUS 

s.r.o. Považská Teplá. Strecha bola zai-

zolovaná, bola  položená fólia Tatratext 

a PVC fólia ALKOPRAN, atikový plasto-

vý plech a práce s tým súvisiace. Spolu-

účasť obce na tejto investícií bola vo výš-

ke 896 eur. 

OPRAVA STRECHY NA TELOCVIÈNI

PARKOVISKO PRI CINTORÍNE

V jeseni 2016 sme zrealizovali pri 

Dome smútku a cintoríne – spevne-

nú plochu, ktorá slúži na parkovanie áut. 

Zmestí sa tu 16 automobilov, keďže priestor 

pred samotným cintorínom bol najmä  po-

čas pohrebov a sviatku Všetkých svätých 

nedostačujúci. Túto akciu obec realizova-

la z vlastných zdrojov a to svojpomocne 

a  s miestnymi živnostníkmi. Celkové ná-

klady nepresiahli čiastku 10 000 eur (vý-

kopové práce, prekládky, položenie dlažby, 

položenie obrubníkov, materiál). 

starostka obce 

foto: archív OÚ
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PREDSTAVUJEME

KLUB SLOVENSKÝCH 
TURISTOV

K lub slovenských turistov Dlhé Pole 

bol založený v  roku 1985 ako od-

bor Turistiky pri TJ Dlhé Pole. Vtedy mal 

12 aktívnych členov. Klub mal vlastné sta-

novy od roku 1994, hoci vtedy ešte pôso-

bil ako Klub slovenských turistov (KST) 

pri TJ Dlhé Pole. Klub sa osamostat-

nil v roku 1998 a po registrácii na ústre-

dí KST Slovenskej republiky pôsobí ako 

dobrovoľné združenie – nezisková orga-

nizácia KST Dlhé Pole. Jeho zakladajú-

cimi členmi boli: Štefan Dočár, Miroslav 

Dujčík, Milan Hlavatý, Ján Kuhajdík, Ľu-

bomír Urbaník, Pavol Ruman, Vladimír 

Jáger, Anton Hmirčík a Vladimír Šurab.

V roku 2016 bolo v KST Dlhé Pole regis-

trovaných 69 členov, z toho 50 dospelých, 

3 ZŤP, 6 detí, 4 dôchodcovia a 6 študentov. 

Výkonný výbor má 4 členov: Štefan Dočár 

(predseda), Jana Tomašcová, Ján Ďurech 

a  Peter Rybárik. Spolok každoročne or-

ganizuje rôzne turistické podujatia. Tra-

dičnými výstupmi sú výstup na Kamenité 

a  Javorník nad Dlhým Poľom v zimných 

mesiacoch, ale podnikajú aj zájazdy po ce-

lom Slovensku či do zahraničia. 

V  roku 2016 mali v  kalendári turistic-

kých podujatí 30 akcií, prevláda pešia tu-

ristika, ale obľúbená je aj cykloturistika 

JEDNOTA DÔCHODCOV 
SLOVENSKA 

J ednota dôchodcov Slovenska – obec-

ná organizácia v Dlhom Poli vznikla 

v  roku 2013. Spočiatku mala do 20 čle-

nov, postupne sa rozrastala, v roku 2014 

bolo prihlásených 40 a  v  roku 2016 už 

59 členov. V organizácii sú okrem troch 

mužov samé ženy, najmladšou členkou 

je Alena Hýllová, najstaršie sú Vincen-

cia Gábrišová a Mária Brodková. Miesto 

predsedníčky zastáva Anna Fuljerová. 

Členské za jeden rok predstavuje 2 eurá, 

ale členovia prispievajú po 5 eur, z kto-

rých sa okrem odvodov do okresnej or-

ganizácie hradia pozornosti pri rôznych 

akciách a drobné dary k jubileám členov. 

Jednota dôchodcov v  Dlhom Poli orga-

nizuje rôzne posedenia, napríklad MDŽ, 

Deň matiek, posedenie z úcty k starším, 

Katarínsku kapustnicu, Vianočný punč. 

Členovia sa stretávajú väčšinou v  kul-

túrnom dome, kde sa koná aj Výročná 

schôdza, ale tradičnou sa stala už aj ope-

kačka na Hlaváčovej či Poľovníckej chate. 

Spolupracujú s SZTP aj obecnou organi-

záciou vo Svederníku, s ktorou organizu-

jú spoločné výlety. V roku 2016 splavo-

vali Dunajec, navštívili Levoču, Spišský 

hrad a výstavu vo Vizoviciach – Buchlo-

ve v Čechách. Taktiež sa zúčastňujú rôz-

nych akcií okresnej organizácie v  Žili-

ne. V roku 2016 si štyri členky zasúťaži-

li na Športových hrách a získali dve tretie 

miesta v  hode granátom. Členovia JDS 

môžu získať aj poukazy na rehabilitač-

no – rekondičné pobyty. Do kúpeľov tak 

každý rok idú 3 až 4 dôchodcovia. 

podľa Anny Fuljerovej 

foto: archív ZO JDS 

Návšteva Velehradu

a  vysokohorská turistika, v  zime lyžiar-

ska. Cieľom takýchto výletov je prevaž-

ne Slovensko, najčastejšie okolité poho-

ria ako Javorníky, Malá a Veľká Fatra, Sú-

ľovské vrchy, Vysoké a Nízke Tatry. Čo sa 

týka zahraničia, ide najmä o susedné štá-

ty ako Česko, Poľsko a Rakúsko. Zájazdy 

sú zväčša jednodenné, pri väčších diaľ-

kach sú turisti na výlete aj viac dní. 

podľa Štefana Dočára

foto: archív KST

Štefanský výstup do Dlhej nad Kysucou, 2016

Výstup na Krá¾ovu ho¾u 
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PREDSTAVUJEME

D o roku 1950 boli všetci chovate-

lia poštových holubov združení 

v  SVÄZARM-e. Súkromné spolky, kvô-

li posielaniu správ vojnového charakteru, 

neexistovali. Na začiatku 50-tych rokov 

20. storočia vznikol v  Dlhom Poli Spo-

lok chovateľov poštových holubov, kto-

rého zakladajúcimi členmi boli: Rudolf  

Forbak, Karol Lacík, Milan Haščík, Šte-

fan Ďuráčik a iní. Vtedy bolo v spolku asi 

10 chovateľov. Skupina však bola sústrede-

ná v  organizácii Drobnochov, kde patrili 

chovatelia všetkého druhu hydiny. Chova-

telia poštových holubov sa odčlenili začiat-

kom 70-tych rokov. V tom čase ešte neboli 

na trhu také kvalitné holuby ako dnes. Im-

port zahraničných holubov najmä z  Bel-

gicka, Holandska a Nemecka začal až po 

revolúcii v roku 1989. Dnes patria sloven-

skí chovatelia medzi európsku špičku.

V  Dlhom Poli dodnes existuje Základ-

ná organizácia poštových holubov, kto-

rá eviduje 10 – 12 členov. Jej predsedom 

je asi 15 rokov Milan Letko, ktorý začal 

s chovom už v roku 1963. Najstarším čle-

nom v našej obci je Imrich Kubošek a naj-

mladším Adrián Fakundíny. Dlhé Pole je 

okrem toho združené v Oblastnej organi-

zácii Žilina. Takýchto organizácii je v re-

gióne Sever deväť. Holubárska sezóna za-

čína poslednou aprílovou nedeľou a kon-

čí prvou augustovou. Preteky sa kona-

jú každý víkend, okrem toho mnohí cho-

vatelia cvičia svojich holubov aj cez týž-

deň. Za sezónu sa tak môžu zúčastniť aj 

27 pretekov. Ide o súťaže oblastné, národ-

né aj medzinárodné. Holubári pravidelne 

posielajú svoje holuby na preteky do Ne-

mecka. Viacerí z nich sa umiestnili na po-

predných miestach. Doteraz najúspešnej-

ším chovateľom v  obci je Vladimír Žia-

čik, ktorý dosiahol výrazný úspech v roku 

2015, kedy jeho holub doletel na medzi-

národných testovacích pretekoch v Portu-

galsku na 7. mieste. V  roku 2016 sa da-

rilo Petrovi Červenčíkovi, keď jeho holub 

na národnom preteku Gotha skončil na 

8. mieste. Úspešným v  rámci kraja i re-

publiky boli viacerí chovatelia. 

Keďže holuby sa pri lete riadia prostred-

níctvom rádiových vĺn, pripravenosť zá-

visí trochu aj od šťastia, ale najmä od sta-

rostlivosti chovateľa a  kvalitnej stravy. 

Okrem toho, každý pretekársky holub je 

vhodný na iný druh súťaže, pohlavie väč-

šinou neovplyvňuje výkon letca. Úspech 

v súťaži však nezaručuje kvalitné potom-

stvo. Holubica znesie na jedenkrát dve 

vajíčka, z ktorých sa po 18 dňoch vyliah-

nu mláďatá. Tie sú po 24 dňoch schop-

né samostatne lietať a niektoré z nich už 

aj súťažia. Ich sezóna začína v  polovici 

augusta a  trvá do konca septembra. Na 

zimu chovatelia väčšinou oddeľujú sam-

ce od samíc, aby si oddýchli a poriadne 

sa „preperili“. Od kvality peria totiž zá-

visí ich ďalší výkon. Každý začínajúci 

holubár by mal mať v holubníku aspoň 

10 – 15 holubov a všetky by mali mať do-

statočný priestor na jedlo aj odpočinok. 

Chovatelia ich musia pravidelne očkovať, 

stravu prispôsobovať počasiu a tréningu. 

Každý holub má na nohe krúžok s akým-

si rodným listom. Väčšina pretekárskych 

holubov má aj rodokmeň a  ich cena sa 

pohybuje od tisícok až po desiatky či 

stovky tisíc. Chovanie poštových holu-

bov je teda fi nančne nákladné, na druhej 

strane organizátori, najmä komerčných 

pretekov, ponúkajú za popredné umiest-

nenia vysoké sumy. Spôsob súťaženia je 

však dnes iný ako kedysi. Pred niekoľ-

kými desiatkami rokov sa holubom na 

nohy dávali gumičky s  presným ozna-

čením, ktoré sa po prílete domov sňa-

li a hodili do špeciálnych konštatovacích 

hodín. Takéto hodiny boli v  obci jedny 

a  čakanie na výsledky bolo dobrodruž-

nejšie. Dnes má už takmer každý holu-

bár elektronické zariadenie, ktoré sníma 

čip holuba a  „košovanie“ aj výsledkovú 

listinu si môže vytlačiť doma. 

Predseda Milan Letko chová holuby vyše 

50 rokov, dnes ich má doma takmer 200. 

Počas svojej praxe získal viacero ocenení. 

Bol niekoľkonásobným generálnym maj-

strom OZ Dlhé Pole, OZ KNM, niekoľ-

konásobným majstrov starých holubov  

i mladých holubov a jeho holub sa zúčast-

nil aj Olympiády v Londýne. S chovaním 

má spojených mnoho krásnych zážitkov: 

„S  holubárstvom som začínal ako 11-roč-

ný chlapec, „košovať“ sme chodili do Žili-

ny na perón a raz som bol aj sprievodcom 

v poštárskom vozni. Keď sa začínalo so sú-

ťažením, konštatovacie hodiny mal len Ru-

dolf  Forbak na Forbakoch, potom sme kú-

pili hodiny spolkové, ktoré boli u  Martina 

Guláša a každý holubár mal svojich jazd-

cov. Ja som mal napríklad Pala a Jožka Mi-

čurovcov – z povala u Letkov som im zhodil 

gumičku a oni na bicykli išli hodiť krúžok 

do hodín, vtedy to bolo veľmi napínavé, išlo 

naozaj o každú minútu. Kvôli holubom som 

sa vzdal rôznych iných záľub. Ja som nielen 

chovateľ, ale aj veterinár, či chirurg v jednej 

osobe, už som zašíval jastrabom zranené-

ho holuba. Keď sú vtáky prechladnuté, dá-

vam im med, cesnak, kvapky. Ak je o holuba 

dobre postarané, podáva  lepšie výkony. Ja 

si doteraz do knihy zapisujem, aké poveter-

nostné podmienky vyhovujú tomu – ktoré-

mu holubovi, to je ako s ľuďmi športovcami. 

Ak ku mne priletí stratený holub, postarám 

sa oňho a potom pošlem majiteľovi správu. 

Takto mám aj medzinárodné kontakty, nie-

kedy je to však úsmevné, najmä keď mi prí-

de list s poďakovaním v reči, ktorej nerozu-

miem. Ja už by som holuby nevymenil za 

nič na svete a keď raz umriem, nech mi ich 

vypustia pri truhle.“ 

Podľa Milana Letka spracovala 

Magdaléna Lacková

Foto: archív Milana Letku

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA CHOVATE¼OV POŠTOVÝCH HOLUBOV

Oblastná výstava holubárstva v Dlhom Poli

Guláš partia holubárov v roku 1998



10

ROZHOVOR 

ŠPORTOVEC TELOM I DUŠOU

Ako ste prešli od futbalu k behu?

V 32 rokoch som skončil s futbalom a bol 

som zvyknutý na pravidelný pohyb, tak 

som začal behať. Najskôr len tak sám pre 

seba, pár kilometrov, potom som začal 

pretekať. Môj prvý väčší beh bol 20 kilo-

metrový pretek od zvaný od pamätníka 

k  pamätníku. To bolo ešte v  roku 1983. 

O pár mesiacov neskôr som sa pridal k be-

žeckej lige v Žiline, ktorá vtedy ešte fungo-

vala viac-menej pre zamestnancov fi rmy 

Vural. Behávali sme každý mesiac v par-

ku Ľudovíta Štúra.  19. mája 1984 som be-

žal v Novom Meste nad Váhom svoj prvý 

maratón. O mesiac som bežal druhý a po-

tom ďalší. Celkom mi to išlo, bol som taký 

vytrvalostný typ. Za tých 33 rokov, čo be-

hám,  mám odbehnutých 119 maratónov. 

Zúčastnil som sa všetkých ročníkov Ra-

jeckého Maratónu. Jednu dobu som behal 

aj dlhšie trate ako maratón. Mám odbeh-

nutých aj 25 ultrabehov.

Aký je rozdiel medzi maratónom a ul-

trabehom?

Ultrabeh je dlhší ako maratón, čiže 

50 km a  viac. Bežal som napríklad se-

demkrát 100 km a trikrát mám odbehnu-

tú aj 24-hodinovku, čo je 203 km. V slo-

venských tabuľkách som asi na 14. mies-

te. Je to náročný beh. Človek musí behať, 

alebo aj chodiť 24 hodín denne a  koľ-

ko kilometrov prejde, toľko sa mu ráta. 

Môže aj zastať, ale ten výkon je potom 

samozrejme horší. Ja som tiež nebežal 

celý čas, posledné hodiny som,samozrej-

me, aj chodil. Dvakrát som bežal na at-

letickej dráhe a tých 203 km je v podsta-

te 508 kôl. 100 km sa po príprave dá od-

behnúť, môj najlepší čas je 8 hod. 20 min. 

Ale 200 km je už veľmi vyčerpávajúce. 

A čo medaily, úspechy?

Ja si na také niečo veľmi nepotrpím. Sa-

mozrejme, že som získal nejaké oce-

nenia, napríklad ešte v  roku 1987 som 

v  Čechách vyhral 24-hodinový beh.  

A  v  maratónoch som sa vždy umiestnil 

do 20. miesta. Väčšinu pretekov som ab-

solvoval v  zahraničí, najmä čo sa týka 

ultra behov. Zo začiatku som bol čle-

nom Zväzu československých ultra bež-

cov a v roku 1992, keď sme sa rozdelili, 

som založil Asociáciu slovenských ultra 

vytrvalcov. Spočiatku som behával, ne-

skôr som bol už len organizátor. Pravi-

delne sa zúčastňujeme majstrovstiev sve-

ta a Európy. 

Koľko máte členov? Je tento šport me-

dzi ľuďmi populárny?

Základňu tvorí 11 členov, ďalší sú člen-

mi rôznych atletických oddielov na Slo-

vensku. Podmienkou štartu na majstrov-

stvách je totiž členstvo v  Slovenskom 

atletickom zväze. Za tých 24 rokov, čo sa 

zúčastňujeme pretekov, sme dosiahli cel-

kom dobré výsledky. Mali sme majsterku 

sveta, trojnásobného majstra Európy, mi-

nulý rok sa náš člen umiestnil na 4. prieč-

ke vo svete. 

Tak to musíte mať aj dobré organizač-

né schopnosti, keď máte toľko funkcií.

Okrem toho, že som prezidentom Aso-

ciácie slovenských  ultra vytrvalcov, 

som aj predsedom Olympijského klubu 

v  Žiline a  predsedom Atletického klu-

bu v Žiline, tiež vediem Žilinskú bežec-

kú ligu. V roku 2017 budeme organizo-

vať už 36. ročník. Je veľmi kvalitná, kaž-

dý rok sa jej zúčastňuje okolo 300 ľudí. 

Máme to rozdelené na behy v meste Ži-

lina, v okrese Žilina a v rámci Slovenska. 

V každej časti pripravujeme asi 15 behov. 

H oci vonku je chladný večer, v drevenici Mariána Michalíka na Záhradách je teplo 

a  útulne. Návštevníkov vítajú rôzne fotografi e, obrazy, milé drobnosti a  kocúr 

Jonatán. Kým si sadnem na stoličku z mohutného nábytku, ktorý tu ostal po bývalých 

majiteľoch, pritúli sa k mojej nohe a potom si sadne do kresla k piecku, ktorá dominuje 

jedálni. Tam už za stolom sedí domáceho kamarát - Marián Boháčik. M. Michalík 

postaví vodu na čaj a začína sa debata....

Ako sa Vám býva v Dlhom Poli?

Dobre, inak by som tu nebol. Ja som celý 

život inklinoval k  prírode, ale vyrastal 

som v meste a 24 rokov som býval na Vl-

čincoch. Ako 60-ročný som sa presťaho-

val do Dlhého Poľa a  žijem tu už piaty 

rok. V Žiline mám ešte nejaké povinnos-

ti v športových organizáciách. 

Ako ste sa dostali k športu? Viem, že ste 

začínali s futbalom.

Futbal som hral 20 rokov, najprv v Žili-

ne, potom za Strážov. Ale iba amatérsky, 

vtedy vyzeral profesionálny šport úplne 

inak ako teraz.  

Aké je teda Vaše povolanie?

Vyštudoval som VŠDS v  Žiline – odbor 

strojárska technológia. Pracoval som ako 

výskumný pracovník, projektant aj nákup-

ca elektroinštalačného materiálu. V  pod-

state som  robil to, po čom bol dopyt. 

Športovec v podkroví svojej drevenice
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Máme 9 kategórií: 5 mužských, 2 ženské 

a dve mládežnícke. Je to vekovo neobme-

dzené. Behávajú aj 2-3 ročné deti s rodič-

mi. Na behy v Žiline dostávame od mesta 

grant. Trúfam si povedať, že naša bežec-

ká liga je najlepšia na Slovensku. 

A práve toto Vaše úsilie bolo v roku 2016 

ocenené, keď ste získali cenu najlepšie-

ho športovca Žiliny v  kategórii tréner, 

funkcionár. Čo to pre Vás znamená?

Je to istým spôsobom zadosťučinenie za 

dlhoročnú prácu. Boli sme nominovaní 

traja a vyšlo to tak, že som vyhral ja. Ako 

som už povedal, ja si na oceneniach ne-

zakladám, ale určite ma to potešilo.  

(M. Michalík s úsmevom vstáva zo stolič-

ky, aby mi priniesol bylinkový čaj. Jeho ka-

marát zatiaľ na ústnej harmonike zahrá 

Tichú noc. Čaj si osladím medom a v dob-

rej nálade pokračujeme v rozhovore.)

Ako motivovať mladých, aby viac špor-

tovali, predsa len túto digitálnu generá-

ciu viac lákajú mobily, počítače...

V prvom rade treba niečo zaujímavé zor-

ganizovať. K nám do Žiliny chodieva na 

preteky veľa ľudí, napríklad celá Sagano-

va cyklistická akadémia. Ale tiež je po-

trebné vytvoriť mladým lepšie podmien-

ky, lebo na Slovensku je to v tomto smere 

ťažké. Mám pocit, že kedysi sa robilo pre 

šport viac aj na školách. Telocvikári boli 

zanietení, organizovali rôzne súťaže mimo 

školy. A samozrejme je to aj spôsobom ži-

vota, aký sa dnes vedie. Deti sú viac leni-

vé. Ale k športu by mali viesť deti i rodi-

čia. Kedysi sme všetci športovali, kto ne-

hral futbal, hokej, bol výnimka, teraz je to 

naopak. Hoci sme boli chudobnejší, čo sa 

týka materiálnych vecí, mali sme iné bo-

hatstvo. Teraz sa mnohí ľudia majú až veľ-

mi dobre a stále sú nespokojní. 

A čomu sa ešte okrem športu venujete?

Mojou veľkou záľubou je turistika. Celé 

okolie som prechodil krížom – krážom. 

Moje obľúbené miesta sú: Zarúbaná 

Kyčera, Jakubovský vrch, Čupec, Kame-

nité – tam som bol minulý rok 27-krát. 

Mojím hobby je aj hudba, hrám na klaví-

ri, gitare, učím sa na harmoniku. (M. Bo-

háčik prikyvuje: „Hrá výborne a aj krásne 

spieva. Ľuďom sa to páči.“) 

Máte to tu naozaj vkusne zariadené. Vi-

dieť, že máte cit pre umenie.

Tak trošku. Mám rád výtvarné umenie. 

Najmä impresionizmus. A  mojou lás-

kou je literatúra. Najradšej mám ruskú 

klasiku. Mojou absolútnou jednotkou je 

A. P. Čechov. V knižnici v podkroví mám 

okolo 1 000 kníh. V  poslednej dobe čí-

tam životopisy. Hlavne hudobníkov. 

Dobrá kniha alebo CD mi urobí väčšiu 

radosť ako akýkoľvek iný darček. 

A čo rodina? Žijete tu sám...

Manželka mi zomrela pred desiatimi rok-

mi, to bol vlastne aj dôvod, prečo som sa 

presťahoval. A pred 15 rokmi mi tragicky 

zahynul syn. Mám ešte dcéru. Odišla do 

Francúzska, vydala sa a teraz žije s rodi-

nou na Korzike. Veľmi sa teším vnukovi 

Leonardovi, ktorý má 10 mesiacov, bolo 

krásne držať ho v náručí. V apríli sa ich 

chystám opäť navštíviť.

Ale Jonáš vyzerá byť celkom dobrý spo-

ločník.

Áno, on je taký pokojný kocúr. Raz ku 

mne prišiel a už ostal. Býva vonku, ale te-

raz, keď je zima, nechám ho prespať aj vo 

vnútri. A 18 rokov som mal psíka Luki-

na, mal veľmi dobrú povahu, bol mi ako 

syn. No už bol veľmi starý... Bol to však 

turista, ako sa patrí. Sedemkrát bol so 

mnou na Rozsutci. 

Čo by ste ešte chceli zažiť, vidieť...

Rád cestujem. Stále si vymýšľam nové 

cestovateľské ciele. V  Ázii som bol už 

6-krát. V  Európe som bol asi v  každej 

krajine, minulý rok sa mi veľmi páčilo vo 

Veľkej Británii, najmä vo Walese. Bývali 

sme na pobreží, v zámku, bolo tam krás-

ne, historické prostredie. Ja mám radšej 

aktívnu dovolenku. A chcel by som ísť na 

Island. Láka ma aj Kanada, mal som tam 

ísť na majstrovstvá, ale práve vtedy moja 

žena ochorela, tak som ostal doma....Ces-

tovateľské sny ešte mám, tie bežecké už 

ani nie. Ale Rajecký maratón by som ešte 

rád odbehol. S partiou často chodievame 

na rôzne túry, minulý rok sme s priate-

ľom prešli Beskydskú hrebeňovku, tento 

rok by sme chceli prejsť Kysuckú hrebe-

ňovku a Muránsku planinu. 

A čo zimné športy, lyžujete?

Na zjazdovkách som dlho nestál. Ale 

pravidelne behávam na lyžiach. Aj tu po 

Bielej ceste. Už štvrtý rok organizujem vo 

februári Drotársku stopu. Ideme z  Hla-

váčovej ku krížu, pokračujeme nad cho-

tárom cez Osičie až dole po lúkach. Trasa 

má asi 13 km. Dúfajme, že tento rok bude 

dostatok snehu, lebo už sme išli aj peši.  

Videli ste toho naozaj veľa. Kde sa Vám 

páči najviac?

Predsa tu, v  Javorníkoch! Krásne sú aj 

Malá Fatra, Veľká Fatra, Strážovské vrchy, 

Súľovské vrchy. Na Slovensku je krásna 

príroda, škoda, že ľudia takí nie sú...

(Vypínam nahrávanie a  s  fotoaparátom 

v ruke kráčame do podkrovia. Knižnica je 

naozaj úchvatná, ako aj celý priestor plný 

obrazov, diplomov, pohárov. Cítiť tu nie-

čo také sympatické a tajomné zároveň. To-

muto sa hovorí Genius loci. Po príchode 

do jedálne, búcha na dvere sused Mar-

tin Kartárik. Usadí sa v kresle a  jeho pes 

si ľahne k stolu. Ešte vstúpime do obýva-

cej miestnosti s  Vianočným stromčekom 

a  klavírom. M. Michalík ochotne zahrá 

a hľadá fotografi e z turistických akcií. Vy-

pijem čaj a odchádzam. Kým ma majiteľ 

dreveničky odprevadí k dverám, v jedálni 

sa začína nová debata...)

Magdaléna Lacková

Foto: ml a archív MM

Zimné ski kritérium v záhrade M. Michalíka v roku 2015
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PO¼OVNÍCKY PLES

F ašiangové obdobie patrí veseliciam 

rôzneho druhu. V našej obci sa kon-

com zimy už niekoľko rokov plesá na 

poľovnícky spôsob. 9. ročník tradičné-

ho Poľovníckeho plesu sa konal v sobotu 

30. januára 2016. Už pri vstupe do kul-

túrneho domu bolo poriadne rušno. Plné 

parkovisko a hlúčiky ľudí ponáhľajúcich 

sa na vychýrenú ľudovú zábavu. Na ob-

ľúbenom podujatí sa totiž okrem plesa-

júcich na parkete tlačia aj stoličky v sále. 

Veď kultúrny dom aj tentokrát privítal 

viac ako tristo hostí. Keď začne hrať hu-

dobná skupina Eso z Turzovky, nálada do 

tanca na seba nenechá dlho čakať. A čo 

je lepšie na doplnenie energie ako poľov-

nícke špeciality? Guláš a klobásky roz-

voniavali do diaľky a originálna výzdo-

ba mnohým vykrúcala hlavy. Polnoc pri-

niesla do sály napätie, vyše tridsať cien 

z  tomboly čakalo na svojich majiteľov. 

Najväčšiu radosť však mala výherkyňa 

hlavnej ceny – diviaka. Pri lístkoch sa noc 

rýchlo prehupla do nedele a viacerí zába-

vy-chtiví sa domov vracali až nadránom.

DEÒ MATIEK

N edeľa 8. mája 2016 patrila všetkým 

mamám. V našej obci sa Deň ma-

tiek oslavuje vo veľkom a tak ani ten-

to raz nechýbalo posedenie v kultúrnom 

dome. Hneď pri vstupe privítala každú 

mamu i starú mamu s kvetom v ruke sta-

rostka obce Dana Veveričíková. Po dojí-

mavom príhovore sa na pódiu začal pes-

trý program. Svoje mamičky spevom aj 

hrou na akordeóne a fl aute potešili žiač-

ky hudobnej školy YAMAHA. Detské 

hlásky sa ozývali i z plnej sály, hudobníč-

ky totiž prišli povzbudiť súrodenci a ka-

maráti. S pásmom venovaným mamám 

sa predstavila aj folklórna skupina Dro-

tár. Folkloristov vystriedali Dlhopoľskí 

heligonkári, ktorí ženám v publiku zanô-

tili veselé piesne. Po sladkom občerstve-

ní sa v sále ešte hralo, spievalo a zabáva-

lo do podvečera.

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Š tvrtok 2. júna 2016 predpoludním sa 

začali pred obecným úradom zhro-

mažďovať kočíky. Dôvod bol jednodu-

chý. Mamičky priviezli svoje ratolesti 

na tradičné Uvítanie detí do života. Na 

drobčekov narodených v roku 2015 ča-

kala vyzdobená zasadacia miestnosť.

Minulý rok sa v obci narodilo iba 5 diev-

čatiek a 2 chlapci, spolu so súrodenca-

mi by ich mohli na úrade na dvoch ru-

kách zrátať. O to viac priestoru však mali 

na zoznamovanie. Starostka obce Dana 

Veveričíková zaželala na úvod každé-

mu dieťaťu veľa zdravia a mamám popri 

radosti aj trpezlivosť. Potom deťom 

okrem knižiek pre najmenších odovzdala 

sumu 50 eur. Nasledovali grimasy v kla-

sickej drevenej kolíske a po spoločnom 

zábere prišla na rad voľná zábava. Niek-

torí pózovali, iných viac zaujalo občer-

stvenie. Pri veselom džavote nemohli od-

trhnúť ručičky od balónov. Po toľkej zá-

bave sa drobcom začalo zívať a pár z nich 

si dokonca aj zdriemlo. Jedna prin-

cezná klipkala očami v kolíske, druhá si 

„schrupla“ priamo v starostkinom náru-

čí. Mamičky sa ponáhľali uložiť ich do 

postieľky a pri odchode si každá z nich 

odniesla domov i ružičku.
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P od mohutnou lipou čupí náhrobný 

kameň. Skromný veľkosťou, no ne-

súci meno výnimočného človeka. V ne-

deľu 14. augusta 2016 uplynulo presne 

100 rokov od narodenia učiteľa, histori-

ka – oživovateľa slovenského drotárstva 

Karola Guleju. Pri tejto príležitosti bol 

na Národnom cintoríne v Martine od-

halený jeho pamätník. Iniciátormi spo-

mienky boli: novinár a spisovateľ Dušan 

Mikolaj pôsobiaci v Kysuckej kultúrnej 

nadácii a bývalý primátor mesta Vrútky 

Ľubomír Bernát. S Gulejom sa prišli roz-

lúčiť aj Dlhopoľčania.

Zanietený učiteľ

V roku 1938 prišiel učiť do našej obce 

22-ročný rodák z Priekopy pri Vrútkach 

Karol Guleja. Mladému človeku s citom 

pre národopis a kultúru učarovala javor-

nícka dedina. Najmä jej ľudia – hrdé a pra-

covité ženy v krojoch a svetaznalí drotári. 

Natoľko obdivoval ich prácu, až sa jej roz-

hodol dať nový rozmer. Po roku príprav 

spoločne s učiteľským zborom a  obyva-

teľmi obce zorganizoval v júli 1940 vôbec 

prvú výstavu drotárstva a jeho národopi-

su. Nezabudnuteľné expozície, z ktorých 

najvýznamnejšia patrila drotárskemu 

majstrovi Jozefovi Holánikovi – Bakeľovi 

navštívilo takmer 15 000 ľudí. Táto výsta-

va sa o dva roky stala základom Drotár-

skeho múzea v Budatínskom hrade. To už 

Karol Guleja pôsobil v Žiline. V roku 1969 

emigroval s celou rodinou do nemeckého 

Mníchova. Láska k vlasti a remeslu pred-

kov v ňom však ostala. Celé roky neúnav-

ne zbieral rôzne materiály o drotárstve. 

Výsledkom jeho snaženia bola kniha Svet 

drotárov, ktorú vydala Matica slovenská 

v roku 1992. Odvtedy navštevoval rodný 

kraj pravidelne. Do Dlhého Poľa zavítal po 

60 rokoch v roku 2000, kedy sa stal aj čest-

ným občanom obce. Poslednýkrát ju nav-

štívil v roku 2008 pri príležitosti drotár-

skej výstavy Dlhopoľskí páni majstri, kto-

rá sa konala v rovnakých priestoroch ako 

tá, ktorú zorganizoval mladý učiteľ. V tom 

istom roku vyšla kniha Dušana Mikolaja 

Odrôtovaný svet Karola Guleju a význam-

ná osobnosť slovenského drotárstva bola 

aj inšpiráciou ceny, ktorú udeľuje Kysuc-

ká kultúrna nadácia od roku 2007. Karol 

Guleja propagoval remeslo našich pred-

kov skutočne dlho, zomrel 7. júna 2013 vo 

veku 96 rokov. Hoci je pochovaný v Mní-

chove, jeho duša ostala v rodnom kraji.

Medzi osobnosťami

Niet preto divu, že symbolickým miestom 

jeho posledného odpočinku sa stal Ná-

rodný cintorín v Martine. S charizmatic-

kým učiteľom, zberateľom a historikom 

sa prišli rozlúčiť jeho známi, priatelia, ľu-

dia, ktorým vstúpil do života a ovplyvnil 

ich v tom najlepšom zmysle slova. V ko-

runách stromov šumelo a na pietnom 

mieste zaznelo Kto za pravdu horí v po-

V MARTINE ODHALILI PAMÄTNÍK KAROLA GULEJU

daní folklórnej skupiny Drotár z Dlhého 

Poľa. Po úvodnom slove Dušana Miko-

laja, Ľubomír Bernát a Gustáv Maťovčík 

slávnostne odhalili náhrobný kameň. Nad 

menom propagátora drotárstva sa vyníma 

logo Drotárie od výtvarníka Miroslava 

Cipára – držiteľa ceny Karola Guleju. Po 

jeho stranách stoja drôtené postavičky 

Ladislava Mikulíka, ktoré pre túto prí-

ležitosť priviezol ďalší držiteľ ceny Jo-

zef Michtalík. Prítomným, medzi ktorý-

mi bola aj nositeľka ceny Anna Nižňan-

ská a Božena Blahušiaková z mestského 

úradu vo Vrútkach, sa prihovorila sta-

rostka obce Dlhé Pole Dana Veveričíko-

vá a kronikárka Klára Trháčová. Minútu 

ticha dojemne doplnil básnický prednes 

riaditeľa Slovenského národného literár-

neho múzea Jozefa Beňovského. Zo srd-

ca zneli aj slová Gustáva Maťovčíka z Ma-

tice Slovenskej a Petra Kurhajca zo Spo-

ločnosti Ferdinanda Martinenga v Bra-

tislave. Po príhovore Zuzany Kmeťo-

vej – riaditeľky Považského múzea v Ži-

line sa prítomní počas drotárskych pies-

ní aspoň v  duchu ocitli v koži potulné-

ho remeselníka, ktorý opúšťa svoju rodi-

nu, aby jej prácou v zahraničí zabezpečil 

obživu. A práve Karol Guleja bol jedným 

z tých, ktorí videli aj svetlú stránku ťaž-

kého života drotárov, vnímal ich ako ši-

kovných obchodníkov, skúsených cesto-

vateľov, umelcov. Jeho poznatky výraz-

nou mierou prispeli k poznaniu sloven-

ského drotárstva. Za svoje celoživotné 

úsielie si zaslúžil obdiv a úctu. Vietor po-

vieval a Národným cintorínom v Marti-

ne sa niesla jeho obľúbená pieseň Duho-

pol, Duhopol. Tí, ktorí ho mali radi, urči-

te cítili jeho prítomnosť. Priatelia splnili 

jeho želanie a rozlúčili sa s ním na mieste, 

kde nepochybne patrí – medzi slovenské 

osobnosti. Po dôstojnej spomienke sa zú-

častnení presunuli do kultúrneho domu 

v Dražkovciach, kde ešte rozvíjali načaté 

debaty a oživovali osobné stretnutia s ne-

zabudnuteľným človekom.

Autor drotárskej výstavy K. Guleja 

sprevádza návštevníkov.

Spomienka na K. Guleju na Národnom cintoríne v Martine.
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STRETNUTIE DÔCHODCOV

V októbri si v obci pravidelne spo-

míname na našich starých a pras-

tarých rodičov. Obecný úrad pre nich 

v mesiaci úcty k starším pripravuje prí-

jemné posedenie. Vo štvrtok 20. októb-

ra popoludní sa tak v jednej miestnos-

ti stretli susedia, spolužiaci a známi nad 

70 rokov. Napriek nepriaznivému poča-

siu ich v sále sedela takmer stovka. Po 

príhovore starostky obce Dany Veveri-

číkovej sa publiku premiérovo predsta-

vila speváčka Božanka. Slovenska, kto-

rá dlhé roky žila v Srbsku priniesla so 

sebou závan Jadranu a južanské pies-

ne s ňou o chvíľu nôtili všetci prítom-

ní. Po občerstvení chytili dôchodcovia 

druhý dych a nadšene tlieskali. Zabáva-

la sa aj folklórna skupina Drotár a Dl-

hopoľskí heligonkári, ktorí tentokrát na 

pódiu nestáli. Na záver organizátori zú-

častneným popriali pevné zdravie a po-

tešili ich milým darčekom.

HODOVÁ ZÁBAVA

Z ačiatkom novembra je u nás v obci 

vždy veselo. Na Martina totiž slá-

vime Hody a k tomu patrí poriadna zá-

bava, dobré jedlo a stretnutia s blízky-

mi. Patrón nášho kostola prišiel na po-

vestnom bielom koni už v piatok. Pra-

vá hodová nálada sa však začala v sobotu 

12. novembra 2016 v kultúrnom dome. 

Okrúhly piaty ročník, ktorý organizuje 

Združenie rodičov ZŠ s MŠ v spolupráci 

s obcou Dlhé Pole bol naozaj skvelý.

Úvod patril typickým dlhopoľským pies-

ňam a krojom v podaní žiačok Základ-

nej školy. Dievčatá sa na tomto podujatí 

predstavili po prvýkrát a zožali veľký po-

tlesk. Kým predseda Rudolf Králik ofi ci-

álne vítal prítomných, v zákulisí sa skla-

dali kasanice a „koštovali“ chutné kolá-

če. Okrem sladkostí sa zábavy – chtiví 

mohli tešiť aj na domácu klobásku miest-

neho majstra. Do tanca opäť hrala hu-

dobná skupina Viva Band a na parkete sa 

striedala polka s valčíkom, popom a ci-

gánskymi rytmami. Ľudia sa bavili, dis-

kutovali, krútili v tanci a uvoľnená atmo-

sféra sa niesla celým kultúrnom domom 

ako dym z pódia. Nehovoriac o výzdobe, 

ktorej okrem vkusu nechýbal ani vtip. Po 

polnoci už všetci v dlaniach stískali tom-

bolové lístky. Vyše tridsať cien sa rozdalo 

šmahom ruky a potom sa parketový had 

vlnil až do skorých ranných hodín.
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V piatok 9. decembra 2016 to v par-

ku pred obecným úradom žilo. 

Viac ako stovka ľudí v prítmí čakala na 

príchod sv. Mikuláša. Toho aj so svojím 

sprievodom privolal radostný krik detí. 

Združenie rodičov ZŠ s MŠ a starotska 

obce ho tiež vyčkávali. Mikuláš totiž 

už tradične zasväcuje Vianočný strom 

v parku.

Potom sa celý sprievod presunul do kul-

túrneho domu. Keď si všetci posadali, 

nedočkavcov privítala nielen starostka 

obce D. Veveričíková, ale aj kňaz P. Jan-

kech. Po jeho slovách sa už na schodoch 

tlačili tí najmenší. Deti z materskej ško-

ly potešili Mikuláša svojím vystúpením 

a čerta vyháňali metlou. Pekelníka sa to-

tiž niekotorí maličkí veľmi báli. Škôlka-

rov na pódiu nahradili deti z hudobnej 

školy YAMAHA, ktoré Mikulášovi pred-

viedli krátke pásmo. Všetci sa však tešili 

na balíčky, ktoré sa ukrývali v škatuliach 

na pódiu. Netrvalo dlho a pri Mikulášo-

vi sa vystriedala celá sála. Deti recitovali, 

pózovali, iní pri pohľade na čerta aj slzič-

ku vyronili. Sladkosti z nádielky však po-

mohli zabudnúť na strach.

MIKULÁŠ A ROZSVIETENIE VIANOÈNÉHO STROMU

Pri rozprávke a čaji sa drobci s hlavič-

kami v balíčkoch chichúňali a hútali, čo 

padne ako prvé. Rodičia sa tak mohli 

bezpečne vytratiť na pohár horúceho 

punču a tanier voňavej kapustnice. Pri 

rozhovore so známymi ubiehal čas rých-

lejšie a hoci vonku nebolo až tak príve-

tivo ako vo vnútri, po príjemnom večeri 

padla dobre aj zimná prechádzka.

text a foto: Magdaléna Lacková
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DLHOPO¼CI O. Z. 

Z ačiatkom roka 2016 vzniklo v  obci 

občianske združenie Dlhopoľci o. z. 

Počas roka usporiadalo viacero akcií, 

najmä pre rodiny s deťmi. Prvou z nich 

bola športovo-vedomostná súťaž s  ná-

zvom Bež a rieš. V sobotu 30. apríla 2016 

sa v časti obce zvanej Bonce – Zatky be-

halo, hádalo a  zabávalo. 43 súťažiacich 

rôznych vekových kategórií povzbudzo-

vali rodinní príslušníci aj kamaráti. Naj-

mladšie súťažiace detičky mali 1 a  pol 

rôčka a  najstaršie 15 rokov. Po behu na 

lúke na nich čakali športové, logické a zá-

bavné úlohy. Všetky súťažiace deti si od-

niesli medailu za svoj výkon a tí najšikov-

nejší trofeje, hračky i pomôcky do školy. 

Ďalšou zaujímavou akciou bol takzvaný 

Cyklodeň, ktorý sa uskutočnil v sobotu 

6. augusta 2016 v areáli ihriska Kamen-

ce. V  rôznych vekových kategóriách od 

3 rokov až po dospelých si súťažiaci me-

rali svoju rýchlosť v  jazde na bicykloch 

aj odrážadlách na trati od 40 m po 1 km. 

Pretekov sa zúčastnilo 45 detí, ktoré zís-

kali rôzne zaujímavé ceny. Na záver sa 

všetkým zúčastneným predstavila skupi-

na Bikethrialshow SK. 

Najväčšou akciou, čo sa počtu zúčastne-

ných týka, bola bezpochyby Šarkaniáda. 

Dlhopoľci o. z. ju organizovalo spoločne 

s Hnutím kresťanských spoločenstiev detí 

eRko. Akcia sa začala sv. omšou v kaplnke 

v Bôri v sobotu 15. októbra 2016. Potom sa 

už lúka zaplnila desiatkami nadšených detí 

a ich rodičov, aby na oblohu vypustili kŕdle 

farebných šarkanov. Po hodine lietania boli 

naj šarkany, samozrejme, odmenené. 

Okrem týchto väčších akcií zorganizova-

lo občianske združenie aj dve „opekačky“ 

v areáli ihriska na Kamencoch. Tú prvú 

na konci mája pri príležitosti Dňa detí 

a druhú koncom septembra, kde okrem 

súťaženia mohli prítomní povzbudzovať 

dorastencov pri zápase s OFK Hôrky. 

Združenie okrem športových akcií, pri-

tiahlo rodiny s deťmi aj na hudobné vy-

stúpenia do kultúrneho domu. Na jar po-

tešili drobcov duo Smejko a Tanculienka 

a na konci jesene zase Paci Pac. Okrem 

toho počas celého roka v miestnosti, kde 

sa stretáva eRko, prebiehali kreatívne 

dielne pre deti aj besedy so psychologič-

kou pre rodičov. 

Na Hodovú nedeľu 13. novembra 2016 

sa s  vlastnoručne vyrobenými vencami, 

hračkami, sviečkami a  inými drobnos-

ťami zaradili k „stánkarom“ a okoloidú-

ci mohli kúpou suveníru, koláča či pun-

ču podporiť nielen jednotlivých predaj-

cov, ale aj samotné združenie. 

Na konci roka malo združenie 46 aktív-

nych členov a na rok 2017 majú napláno-

vaných množstvo zaujímavých podujatí. 

Zdroj: Dlhopoľci o. z.

Foto: archív združenia 

V nedeľu 11. decembra 2016 popo-

ludní sa v miestnom kostole usku-

točnil benefi čný koncert pre Tomáša Ba-

leja z Dlhého Poľa, ktorý trpí jednou 

z najzávažnejších foriem svalovej dystro-

fi e. V rámci kampane „Detský čin pomo-

ci“ s tohtoročnou témou „Pomáhame ľu-

ďom v našej obci a staráme sa o naše oko-

lie“, ho pre neho zorganizovali jeho ka-

maráti z eRka, spevokolu a zo Základ-

nej školy v Dlhom Poli. Účinkujúci svo-

jimi dojímavými vystúpeniami dokázali, 

že pocit ľudského tepla, spolupatričnosti 

a viery v dobro je stále aktuálny. A tí, kto-

rí sa koncertu zúčastnili mali okrem sĺz 

v očiach aj oheň v srdciach. 

ml

Foto: Michal Tarabík

BENEFIÈNÝ KONCERT V KOSTOLE SV. MARTINA
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Pochovávanie basy

M asky, smiech, zábava, chutné je-

dlo a príjemné posedenie v kruhu 

známych. Utorok 9. februára 2016 trávi-

li v Dlhom Poli fašiangy tak, ako sa pat-

rí. ZŠ s MŠ pripravila program pre všetky 

vekové kategórie.

Predpoludním sa deti z prvého stupňa 

vyšantili na karnevale v telocvični. Me-

dzitým sa žiaci 9. tried chystali na Fašian-

gový sprievod po obci. Výskanie, trúbe-

nie a hlasný spev z voza ťahaného dvoma 

koňmi bolo počuť do ďaleka. Navštívi-

li obecný úrad, miestne pohostinstvá aj 

deti z materskej školy. 

Hlavný program spojený s tradičným Po-

chovávaním basy vypukol v priestoroch 

Základnej školy o 16.00 hodine. Po prí-

hovore riaditeľky ZŠ s MŠ Ľubice Hein-

richovej a starostky obce Dany Veveričí-

kovej sa postupne predstavili všetky trie-

dy. Opäť sa spievalo, tancovalo a zabávalo 

na moderný spôsob i ľudovú nôtu. Žia-

ci predviedli latino rytmy, hip - hop, lúč-

ne hry, kreatívne trávenie prestávky, svie-

ži tanec i pop spev. Že regionálna výcho-

va má v škole silné základy dokázali žiaci 

navštevujúci hudobno - dramatický krú-

žok a publikum mohlo oči nechať na kro-

joch zvŕtajúcich sa v ľudových tancoch. 

Ušiam zase ulahodili melódie akordeónu 

a krásnych ťahavých piesní. Po pestrom 

vystúpení si mohli účinkujúci s divákmi 

pochutiť na dlhopoľských špecialitách. 

Po 18.00 hodine zavítala do školy smrť 

s kosou. Hneď za ňou sa tiahol smútoč-

ný sprievod typický pre Pochovávanie 

basy. „Dolores, dolores, naučia ťa v pek-

le móres...“ znelo chodbami školy a tra-

dičné predstavenie parodujúce skutočný 

pohreb pritiahlo pohľady všetkých divá-

kov. Nikto si nechcel nechať ujsť posled-

nú možnosť zábavy pred pôstom. Vtipné 

scénky rozosmiali nejedného v publiku 

a keď basu odprevadili na večný odpoči-

nok, jej miesto zaplnili deti čakajúce na 

diskotéku. Múry školy ešte dlho načúvali 

hlasnej hudbe a okná v diaľke ešte hodnú 

chvíľu svietili. To svedčilo o tom, že orga-

nizátori mohli byť s úspešnou akciou ma-

ximálne spokojní.

Ekologický týždeò

R adosť, obdiv, zábava, aj poučenie. 

Taký bol piatok 20. mája 2016 na na-

šej základnej škole. Deti sa už od rána te-

šili na dravé vtáky, ktoré k nim prilietavajú 

pravidelne ku koncu roka. Zvedavcov bol 

plný školský dvor. Samozrejme išlo o cvi-

čené dravce v rámci sokoliarskej ukážky.  

Príjemné rozptýlenie ukončilo Ekologic-

ký týždeň, ktorý v škole prebiehal už od 

pondelka. Žiaci jednotlivých tried si ku 

koncu vyučovania vyhrnuli rukávy, vza-

li hrable, motyky, fúriky a pod dozorom 

triednych učiteliek ukázali, akí sú manu-

álne zruční. V  utorok sa predviedli žia-

ci 1., 2., 4. a 5. triedy. Na nasledujúci deň 

si svoju šikovnosť vyskúšali deti z 3. a 6. 

triedy. V  piatok mali sólo najstarší. Po 

dravých vtákoch predviedli svoju dravosť 

aj siedmaci, ôsmaci a deviataci. 

S prírodou nesporne súvisí aj poznávanie 

zvierat. Piatok predpoludním patril are-

ál školy vtákom. Dravce Jána Paceka zo 

sokoliarskej skupiny Falconarii sa ukáza-

li v  plnej paráde. Vystúpenie pozorova-

li žiaci na školskom dvore v dvoch sku-

pinách. Najskôr sa s vtákmi zoznámili tí 

mladší. Plamienka driemavá si pre isto-

tu zdriemla po ceste, aby žiakom ukázala 

svoju obratnosť a  šikovnosť. Vraj prespí 

až 23 hodín denne.  Potom sa predviedol 

neskutočný krásavec – Výr skalný. Jeho 

jemné perie a veľké oranžové oči boli na-

ozaj nezabudnuteľné. Až kým neprišiel 

na rad skutočný dravec – Harrisov jas-

trab. Nad hlavami detí krúžil ladne a pri-

tom hrdo. Ani sa nestihli spamätať a už 

hladili perie najrýchlejšieho vtáka na sve-

te – Sokola sťahovavého. Za svojou koris-

ťou dokáže letieť rýchlosťou až 350 km/h. 

Tieto vtáky sú však veľmi plaché. Okrem 

toho sa vyznačujú veľkou tvrdohlavos-

ťou. Keď sa im niečo znepáči, jednodu-

cho odletia. A presne túto charakterovú 

črtu nám sokol dokázal, do konca vystú-

penia sa už neukázal. Vrcholom ukážok 

bol majestátny Orol skalný. 

Kým deti z prvého stupňa cestou do tried 

živo diskutovali, na školskom dvore už 

nedočkavo prestupovali starší žiaci. So-

koliar zopakoval skvelé ukážky a zanovi-

tého kolegu – sokola  nahradil ďalší nád-

herný dravec. Záver patril úžasnému or-

lovi, ktorý pózoval ako skutočná hviezda. 
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Aktívny Deò detí

S viatok detí v  škole prežili aktívne. 

Hneď ráno povzbudili triedne uči-

teľky svojich žiakov sladkými drobnosťa-

mi a pri rôznych aktivitách v triedach ča-

kali na hlavný program. Do areálu ško-

ly totiž prišli záchranári. Ľ. Pavlíková 

a  P. Kuzmík zo záchrannej služby Falck 

zo Žiliny prišli deťom ukázať, ako po-

skytnúť prvú pomoc.

Na ozajstných záchranárov sa najprv te-

šili žiaci z prvého stupňa. Každý jeden si 

vyskúšal, ako odmerať pulz a dozvedel sa, 

na aké číslo a kedy volať záchrannú služ-

bu. Deti zaujala aj masáž srdca na fi gurí-

ne a mnohé si to vyskúšali vlastnými ru-

kami. Tí silnejší si mohli zabehnúť so zá-

chranárskym ruksakom či odniesť špeci-

álny prístroj. Mnohých lákali aj priestory 

sanitky, kde sa zmestilo naraz neuveriteľ-

né množstvo detí a vystriedali sa všetky 

triedy. Pre prvákov vodič dokonca zapol 

aj sirénu. Po desiate čakali na menších 

žiakov športové disciplíny v  telocvični, 

kde sa do sýtosti vybehali a vyskákali.

Kým prvý stupeň šantil na rebrinách, la-

vičkách a s vrecom na nohách, starší žia-

ci sa na hodinu ocitli vo svete záchraná-

rov. Masáže srdca sa niektorí chopili ako 

skutoční „profíci“ a v záchranárskom aute 

bolo tiež plno. Deti boli zvedavé a so záuj-

mom počúvali bežné prípady aj nezvyčaj-

né príbehy. Po slovách záchranárov budú 

určite viacerí smelší a  nebudú sa v  pra-

xi báť použiť frázu: „radšej zlomené rebro 

ako stratený život.“ Po užitočných infor-

máciách si chlapci zahrali futbal a dievča-

tá si pri ich povzbudzovaní aj trochu po-

klebetili. Žiaci tak strávili príjemné pred-

poludnie plné poučenia aj zábavy. 

Jánske popoludnie

V piatok 24. júna vymenili žiaci škol-

ské lavice za čerstvý vzduch. Dopo-

ludnia sa všetky ročníky zúčastnili bran-

ného cvičenia v krásnom prostredí dlho-

poľských lúk a lesov. V škole ostali len 

deviataci, ktorí sa pripravovali na popo-

ludnie. Po obedňajšej prestávke sa totiž 

v  areáli školy konali športové hry. Naj-

starší žiaci vymysleli pre svojich mlad-

ších kamarátov program plný zábavy. 

Uvítali ich v telocvični a po rozdelení 

do skupín sa deti rozbehli von plniť úlo-

hy na siedmich stanovištiach. Zahrali sa 

na zvieratká, slepú babu, čítali rozpráv-

ky, cibrili svoju pozornosť, rýchlosť aj tr-

pezlivosť. Napriek horúcim slnečným lú-

čom mali energie na rozdávanie. Po sú-

ťažiach hľadali spoločne stratený poklad 

a záver patril diskotéke v telocvični. Deti 

sa vyšantili do sýtosti a mnohým sa z ta-

nečného kola ani nechcelo odísť. Devia-

taci si deň so spolužiakmi predĺžili. Ve-

čer pálili svätojánsku vatru a noc strávi-

li v telocvični.

Rozlúèka so školským rokom

V o štvrtok 30. júna prebiehalo od 

rána na školskom dvore slávnost-

né ukončenia školského roka, ktoré otvo-

rila riaditeľka Ľ. Heinrichová. Vyzdvihla 

úspechy žiakov, prácu pedagógov a  po-

ďakovala za spoluprácu v školskom roku 

2015/2016. Slovo dostala aj starostka 

obce Dlhé Pole D. Veveričíková a staros-

ta susednej obce Svederník R. Lisický.

Nasledovalo odmeňovanie žiakov po 

jednotlivých triedach. Prváci až deviata-

ci si odniesli diplomy a knihy za výborný 

prospech, vzorné správanie, dochádzku 

či dobré kamarátske vzťahy. Odmenení 

boli aj žiaci úspešní v rôznych okresných, 

krajských a celoslovenských súťažiach.

V tento deň na pôde školy poslednýkrát 

videli aj žiakov 9.A a 9.B triedy, ktorí si 

prichystali program plný piesní a básní. 

Ich vystúpenie bolo vtipné a dojímavé 

zároveň. Kým ostatní žiaci odišli do tried 

prevziať si vysvedčenia, najstarší žiaci 

niesli svoje tablá, ktoré zavesili na chod-

be školy. Potom sa so spevom a typickým 

piskotom lúčili po triedach so svojimi 

učiteľkami a mladšími kamarátmi.

Zaèiatok školského roka

Z ačiatok septembra so sebou priná-

ša veľa nového. Najmä pre školákov. 

Zrazu majú viac povinností,  možno aj 

viac radosti a niektorí aj nových kamará-

tov. Do Základnej školy v Dlhom Poli na-

stúpilo v školskom roku 2016/2017 pres-

ne171 žiakov. Na chodbe školy sa v pon-

delok 5. septembra zišli po prázdninách 

oddýchnutí, vyobliekaní, s kvetmi v ruke. 

Tešili sa na spolužiakov, rozprávali o zá-

žitkoch. Väčšina z nich prišla do známe-

ho prostredia. 

No v zástupe detí boli i také, ktoré pri-

šli do školy po prvýkrát. 28 prváčikov 

v sprievode rodičov nesmelo čakalo, čo 

sa bude diať. Hneď pri vstupe do školy 

si ich vyzdvihli triedne učiteľky Ľ. Gon-

dášová a R. Čecháková a zaviedli ich do 

tried: 1. A  a  1. B. Tam si našli miesto, 

odložili školské tašky a  pomaly zača-

li vstupovať do školského sveta. Po prí-

hovore zástupkyne školy M. Mrníkovej 

a  riaditeľky Ľ. Heinrichovej, privítala 

tých najmenších žiačka 9. triedy. Potom 

si nastúpili do radu, všetkým sa pek-

ne predstavili a na krku im jednému po 

druhom pribudli medaily včeličiek a so-

vičiek. Slzičky si utierali nielen prváči-

kovia, dojatí boli najmä rodičia. Mož-

no si spomenuli na svoje prvé chvíle so 

šlabikárom na lavici. Kým sa starší žia-

ci vytratili do tried, najmladší si so zata-

jeným dychom prezerali učebnice. Od-

teraz už budú skutočnými žiakmi. A na 

tento, hoci poriadne „upršaný“ deň, ur-

čite nikdy nezabudnú. 

Popoludnie s rodenými Britmi

V pondelok 12. septembra 2016 sa 

žiačky 7. A triedy zúčastnili komu-

nikačného popoludnia v anglickom jazy-

ku, ktoré sa konalo v kaviarni „Kvetiareň“ 

v  Žiline. Takmer dve hodiny konverzo-

vali s rodenými Britmi Garym a Stanom, 
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ktorí Slovensko navštevujú pravidelne už 

takmer 10 rokov. 

Tri dievčatá sa sprvoti ostýchali, ale po-

stupne začali viac dôverovať svojim jazy-

kovým schopnostiam, opadla z nich tré-

ma a  dozvedeli sa mnoho zaujímavostí 

nielen o svojich nových kamarátoch, ale 

aj o svojich spolužiačkach. Ani sa nena-

zdali a diskutovali takmer dve hodiny. Na 

záver dievčatá darovali novým známym 

pohľadnice obce Dlhé Pole so svojimi 

podpismi a príjemné stretnutie sa skon-

čilo spoločnou fotografi ou. 

Súťaže

V prvej polovici školského roka 

2016/2017 sa žiaci Základnej školy 

zúčastnili rôznych okresných, krajských 

aj celoslovenských súťaží. V  celosloven-

skej informatickej súťaži iBobor mala 

škola viacerých úspešných riešiteľov: 

3 Bobríkov zo 4. triedy, 2 Benjamínov 

z 5. a 6. triedy a 5 Kadetov z 8. a 9. triedy. 

V  matematickej súťaži Gvoboj sa žia-

ci z 8. a 9. triedy umiestnili na 7. mies-

te a žiačky z rovnakých tried na 5. mieste.

Aj v tomto roku sa žiaci základnej i ma-

terskej školy zúčastnili výtvarnej súťaže 

s názvom „O štedré srdce svätého Marti-

na.“ Výkresy vyše 20 detí boli vystavené 

počas Hodov v miestnom kostole, kde im 

svoje hlasy odovzdalo takmer 300 ľudí. 

Najúspešnejšou súťažou bola tentokrát 

krajská fotografi cká súťaž Jeden deň ži-

linského samosprávneho kraja. 2. roč-

níka dokumentárnej a  street fotografi e, 

ktorú organizuje fotoklub Obzor v spolu-

práci so ŽSK, sa zúčastnilo veľa mladých 

autorov. Medzi inými aj žiačky 7. A trie-

dy Natália Oravčíková a  Lenka Pleško-

vá. Do súťaže sa celkovo zapojilo 90 fo-

tografi í, pričom na vernisáži v  priesto-

roch ŽSK boli vystavené len dve desiatky. 

Snímok Lenky Pleškovej s názvom Popo-

ludnie so psom získal v kategórii farebná 

fotografi a 2. miesto. Fotky oboch žiačok 

boli uverejnené aj v brožúre s názvom Je-

den deň ŽSK fotografi ckým objektívom.

Cestovanie po krajinách 
Európskej únie

V piatok 18. novembra 2016 sa vy-

učovanie nieslo v  duchu projektu 

s názvom Cestujeme po krajinách Európ-

skej únie. Koordinátorkou bola pani uči-

teľka E. Badurová, ktorá rozdelila 28 kra-

jín do jednotlivých tried druhého stupňa. 

Žiaci tak pod dohľadom triednych učite-

liek usilovne pripravovali prezentácie pre 

svojich mladších kamarátov. Počas šty-

roch vyučovacích hodín sa deti z  1. až 

4. triedy presunuli do rôznych štátov Eu-

rópskej únie. Pozerali, ochutnávali, súťa-

žili, aj sa mnoho zaujímavého a nového 

dozvedeli.  Zámerom projektu totiž bolo 

priblížiť žiakom krajiny, s  ktorými má  

Slovensko veľa spoločného a od ktorých 

sa zároveň i v mnohom líši. V čase pred-

sedníctva Európskej únie totiž  naša kra-

jina plnila dôležitú úlohu nielen pri sa-

motnom fungovaní inštitúcie, ale aj pri 

spájaní rôznych kultúr a názorov. 

Mikuláš

V utorok 6. decembra do školy zaví-

tal Mikuláš. Tak ako každý rok, ča-

kal deti pri vstupe do vestibulu aj s  an-

jelom a  čertom. Niektorí školáci sa teši-

li a  s  radosťou recitovali pripravené bás-

ničky. Okrem úsmevu na tvári odchádza-

li do tried aj so sladkou odmenou. Boli aj 

takí, ktorí báseň zabudli alebo sa im len 

nechcelo dolovať ju z pamäti, tých potom 

odmenil čert. Čiernym fľakom na tvár. 

Podaktorí sa snažili pekelníkovi ujsť, ale 

nevyplatilo sa im to. Boli ufúľaní dvakrát 

toľko. Na záver sa pri dverách tlačili naj-

menší. Prváčikovia so strachom v očiach 

sledovali čerta a nechceli vstúpiť dnu. Mi-

kuláš mu však nedal šancu a všetci sa na-

pokon šťastlivo dostali do svojich tried. 

Neboli tam však dlho, lebo v  telocvič-

ni na nich čakalo divadelné predstave-

nie O  Popletenom Jankovi. Deti sa chi-

chúňali, štuchali, za brucho chytali. Roz-

právka o  prostom mladíkovi s  dobrým 

srdcom sa im veľmi páčila. Šťastný záver 

priniesol aj „standing ovation“ a vyučo-

vanie pokračovalo obvyklým tempom. 

Deò regionálnej výchovy

„J á sem malý dráteníček z tej tren-

čianskej stolice...“ ozývalo sa 

chodbami školy a  deň venovaný regi-

onálnej výchove práve začal. V  utorok 

13. decembra 2016 sa žiaci sa v  20-mi-

nútových intervaloch striedali na 8 sta-

novištiach a všetkými zmyslami nasávali 

zvyky a tradície našich predkov. 

Dozvedeli sa niečo o histórii obce, pred-

metoch používaných v  minulosti a  do-

konca si mohli aj zaspievať a „zakrep-

čiť“. Že remeslo má naozaj zlaté dno ich 

presvedčili ľudoví majstri: drotár J. Pol-

ka a remeselník vyrábajúci metly R. Ftáč-

nik. Na chvíľu sa ocitli na typických de-

dinských „drápačkách“ a kým sa zozná-

mili s perím, členky FS Drotár rozpráva-

li príbehy naháňajúce zimomriavky. Po-

tom sa nechali vtiahnuť do magických 

zvykov predvianočných večerov, ktorými 

ich sprevádzali Lucie. Prehĺbili si vedo-

mosti o významných osobnostiach a pa-

miatkach v obci a dokonca mohli obdi-

vovať kožušinu či parohy zvierat žijúcich 

v  našich lesoch. Chuťové poháriky zase 

potešili i  potrápili čaje z  liečivých byli-

niek a dobrodružstvo zavŕšila výroba do-

mácich oblátok. 

Po dni plnom zážitkov si žiaci preverili 

svoje vedomosti v kvíze. Z prvého stupňa 

mali najlepšiu pamäť tí najmenší – prváci. 

A po napínavom súboji v telocvični, kde 

sa stretol celý druhý stupeň, vyhrali žiaci 

z 5. A. Sladké odmeny boli zadosťučine-

ním za pozornosť a aktívnu účasť. Mno-

hí žiaci boli totiž súčasťou stanovíšť, kto-

ré pripravili jednotliví učitelia pod vede-

ním zástupkyne školy M. Mrníkovej. Sna-

hu a kreativitu všetkých ocenila i starostka 

obce D. Veveričíková, ktorá si tento špeci-

álny deň v škole nenechala ujsť. Veď po-

kiaľ tradície ostanú v  mysliach a  rukách 

našich detí, vzácne kultúrne dedičstvo 

bude žiť spolu s nimi. 
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MATERSKÁ ŠKOLA

Návšteva bábkového divadla

V edeli by ste si predstaviť, čo by sa 

stalo, keby veci zrazu ožili? Presne 

na túto otázku dáva odpoveď nová hra 

Bábkového divadla v  Žiline s  názvom 

„Zázračná baterka.“ Na generálke vystú-

penia sa boli pozrieť aj deti z materskej 

školy v Dlhom Poli. Pre mnohé z nich to 

bola vôbec prvá návšteva divadelnej sály. 

Vo štvrtok 18. februára 2016 sa vyše šty-

ridsať detí v sprievode pedagogičiek vy-

bralo na výlet do mesta. Na predstave-

nie sa tešili, no väčšina z nich vôbec ne-

tušila, čo ich čaká. Keď sa zotmelo, niek-

torí mali na krajíčku aj slzičku, ale zau-

jímavý príbeh zaujal všetkých škôlka-

rov. S otvorenými ústami sledovali, čo sa 

deje na javisku a nadšene tlieskali. Chla-

pec, ktorého túžba po kamarátovi privie-

dla k zázračnej baterke, bola blízka ne-

jednému dieťaťu. Nehovoriac o vtipných 

situáciách, ktoré zažil so psíkom z plas-

tu, so starostlivou perinu či tancujúcimi 

teniskami. To bolo v sále smiechu a vý-

skotu! Deti však boli napriek viacerým 

vzruchom poslušné a  reagovali presne 

tak, ako sa v divadle patrí. 

Deò matiek

M ama je jednou z najdôležitej-

ších osôb v živote každého člo-

veka, zvlášť dieťaťa. Detičky navštevujú-

ce materskú školu v Dlhom Poli potešili 

svoje mamičky ku Dňu matiek už v pia-

tok 6. mája 2016. Spolu s učiteľkami pre 

ne pripravili skutočne bohatý program. 

Na úvod svoju šikovnosť predviedli naj-

mladšie deti z triedy lienok, ktoré na-

vodili tú správnu veselú náladu. Zábavu 

rozprúdili včielky, ktoré svojím moder-

ným tancom v štýle „Pomády“ strhli celé 

publikum. V šou pokračovali aj sovičky 

z triedy predškolákov. Kovbojské číslo či 

vtipné scénky rozosmiali všetkých divá-

kov. Do programu sa aktívne zapojili aj 

samotné pedagogičky a deti pod ich ve-

dením recitovali, spievali a tancovali jed-

na radosť. Nechýbali roztomilé kostý-

my a pri záverečných slovách vďaky a lá-

sky sa roztopilo srdce nejednej maminy. 

Originálne bolo aj občerstvenie, kto-

ré sa nieslo v duchu zdravej výživy. Ku-

chárky nachystali rôzne mliečne dobroty 

a nátierky, ktoré chutia i deťom v škôlke. 

Šťastné ratolesti si s mamičkami štrngli 

pohárikom mliečka a pusinka s bielymi 

„fúzikmi“ bola tou najsladšou na svete.

Rozprávková noc

V piatok 24. júna sa predškoláci z ma-

terskej školy sa vybrali na výlet do 

mesta. Navštívili Krajské kultúrne stredis-

ko, Pastoračné centrum Fidélio, vychutnali 

si zmrzlinu na Hlinkovom námestí a vyšan-

tili sa v parku. Celý čas im však v hlavičkách 

vŕtal sľúbený poklad. Indície ich nasmero-

vali naspäť do škôlky, kde po výdatnej ve-

čeri s baterkami v rukách snorili po celej 

budove. Napokon ju našli. Tortu so zlatý-

mi dukátmi. Prekvapením bola aj tajomná 

speváčka a tanečníčka. Nasledovala detská 

párty a noc bez rodičov. Tí si svojich budú-

cich školákov vyzdvihli na druhý deň ráno. 

Čakali ich so školskými taškami na chrbte 

a s piesňou na perách. Spoločne si dali ra-

ňajky a deti zo seba chrlili úžasné zážitky. 

Dovidenia škôlka

Š tvrtok 30. júna bol posledným dňom 

nielen pre školákov, ale aj pre škôlka-

rov. Najviac to prežívali predškoláci, kto-

rí to materskej školy prišli poslednýkrát. 

Predpoludním sa rozlúčili so všetkými 

učiteľkami, ostatnými pracovníkmi a ka-

marátmi z nižších tried. Namiesto plaču 

sa však vystískali pri tanci. Potom sa vy-

brali na obecný úrad, kde ich, ako sku-

točných maturantov, „šerpovala“ sta-

rostka obce. V obecnej kronike dokon-

ca zanechali aj svoje podpisy. Po návra-

te do škôlky ich čakalo studené osvieže-

nie a potom sa ešte naposledy  vyšantili 

na školskom dvore. 

Výroba adventných vencov

N a konci novembra to v materskej 

škole voňalo adventom. Deťúren-

ce vyrábali so svojimi starými rodič-

mi i  rodičmi nádherné vence. Ihličie, 

sviečky rôznych tvarov a  farieb, nápa-

dité ozdoby. Kreativitou to na chodbe 

škôlky len tak sršalo. Babky si aj „pode-

batovali“, deti sa usmievali a všetci boli 

hrdí na svoje výtvory. Na záver škôlkari 

zaspievali krásnu biblickú pieseň a tep-

lým slovom potešil prítomných aj kňaz 

Peter Jankech. Adventné vence zdobi-

li priestory škôlky len pár dní, aby po-

tom spríjemnili predvianočné obdobie 

v príbytkoch detí. 

Mikuláš

V utorok 6. decembra bolo v  mater-

skej škole veľmi veselo. Deti sa už 

od rána tešili na Mikuláša, ktorý k nim 

zavítal aj s  dvoma pomocníkmi. Ten-

tokrát však čerta nevzal a namiesto neho 

prišli dvaja anjeli. Škôlkari statnému Mi-

kulášovi zaspievali i zarecitovali a už po-

kukovali po veľkých vreciach, v ktorých 

sa skrývali balíčky. Ušlo sa každému 

z nich a na záver si s Mikulášom ešte aj 

zapózovali.

foto: archív MŠ
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HUDOBNÁ ŠKOLA YAMAHA

Koncert predškolských 
programov

D eti milujú hudbu a radi sa zapája-

jú do rôznych hudobných vystúpe-

ní. Predstavenie je o to krajšie, keď svo-

ju šikovnosť predvedú tí najmenší. Pres-

ne ako vo štvrtok 26. mája 2016 podvečer 

na záverečnom koncerte predškolských 

programov súkromnej školy YAMAHA. 

V kultúrnom dome obce Dlhé Pole sa na 

vystúpenie tešili desiatky zverencov pe-

dagogičky Z. Štachurovej, ktorá koncert 

otvorila. Na úvod sa zvedavému publi-

ku ukázali deti vo veku od 1,5 do 3 rokov 

z programu Prvé krôčiky k hudbe. Pies-

ňami o počasí rozveselili všetkých v sále. 

V dobrej nálade pokračovali ich staršie 

kamarátky z druhého stupňa rovnakého 

programu, ktoré sa zahrali aj na zvierat-

ká. Pestrým vystúpením príbuzných po-

tešili škôlkari z programu Rytmické krô-

čiky. Potom na pódium vyšli malé popo-

vé speváčky. Vystriedali ich hudobníčky 

s hrou na keyboard. Nasledovali najstar-

ší predškoláci, ktorí zanôtili i na fl autách 

a záver patril opäť piesni. Koncert sa vy-

daril, deti predviedli svoj talent a učiteľ-

ka Z. Štachurová mohla byť spokojná. Jej 

obetavosť a pozitívny prístup určite oce-

nili aj mnohí rodičia.

Závereèný koncert

O týždeň neskôr sa v priestoroch kul-

túrneho domu konal záverečný 

koncert všetkých žiakov hudobnej školy. 

Takmer päť desiatok školákov predviedlo 

svoje umenie plnej sále. Keyboard, fl auta, 

akordeón, gitara – spokojní boli priaz-

nivci všetkých hudobných nástrojov. Sa-

mozrejme nechýbali skvelé spevácke čís-

la. Publikum ocenilo talent detí a snahu 

pedagógov a  pri záverečnej piesni tlies-

kali s nadšením všetci prítomní. 

ľom ukázali hru na keyboard, fl autu, gita-

ru a akordeón. Nechýbali obľúbené popo-

vé piesne a v mnohých prípadoch spieva-

li všetci prítomní. V provizórnej sále bolo 

okrem potlesku počuť aj dupot a uznanlivé 

pískanie. Deti tak svojím talentom a láskou 

k hudbe spríjemnili dopoludnie celej škole. 

Koncert „Naši našim“

Ž iaci navštevujúci hudobnú školu YA-

MAHA sa v pondelok 13. júna pred-

viedli aj na malom koncerte v  telocvič-

ni základnej školy.  Kultúrnu hodinu pod 

názvom „Naši našim“ otvorili tí najmen-

ší a postupne sa vystriedali žiaci všetkých 

ročníkov. Svojim spolužiakom a učite-

Vianoèný koncert

V pondelok 12. decembra 2016 bola 

v  kultúrnom dome v obci už nao-

zajstná sviatočná atmosféra. Konal sa tam 

totiž tradičný Vianočný koncert hudobnej 

školy YAMAHA. Viac ako 90-minútové 

predstavenie potešilo všetkých v sále. Naj-

skôr sa publiku predstavili najmenšie deti 

z krúžku Prvé krôčiky k hudbe a po prího-

vore pedagóga V. Dobruckého sa k prítom-

ným niesli noty rôznych podôb. Hudba je 

u školákov veľmi obľúbená, o čom svedčí aj 

vysoká návštevnosť školy. Rodičia a iní prí-

buzní sa tak mohli kochať vystúpeniami na 

fl aute, gitare, keyboarde, akordéone a ne-

chýbali ani obľúbené spevácke čísla. Napo-

kon si všetci spoločne zanôtili Tichú noc. 

Po zdanlivom závere sa zábava ešte len roz-

prúdila, keď na pódium vybehli malé ku-

chárky a pozvali všetkých do Vianočnej pe-

kárne. Chutné koláčiky dodali koncertu to 

pravé orechové, makové i jablkové a ľudia 

sa lúčili s úsmevom na perách.

text a foto: Magdaléna Lacková
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P rvá prázdninová sobota. Slnko páli. 

Dňa 2. júla 2016 to na ihrisku v Dl-

hom Poli žije športom. 5. ročník Futba-

lového turnaja o pohár starostky obce za-

čal už ráno o ôsmej. 4. ročník Športové-

ho dňa detí ho nasledoval o dve hodi-

ny. Podujatia i tentokrát organizovala 

obec Dlhé Pole spoločne s TJ Dlhé Pole 

a Združením rodičov školy. Všetkých 

športu-chtivých privítala starostka obce 

D. Veveričíková.

Farebný futbal

Aj tento rok si na ihrisku zahralo 5 muž-

stiev vo farebných tričkách. V bielych 

sa predstavili hokejbaloví Tigri, v zlato-

hnedých mohli diváci opäť vidieť hráčov 

zo susedného Keblova, Inter si priniesol 

svetlomodré dresy, Jelko team sa ukázal 

v červených a v žltých zažiarilo mužstvo 

Forbaky. Vzájomné súboje prebiehali až 

do večerných hodín. Na obed si publi-

Vydarené súťaženie

Deti hádzali do plechoviek, sprejova-

li plastové fi guríny, gúľali pneumatiky či 

behali slalom. Najobľúbenejšou disciplí-

nou v horúcom počasí však bolo oblie-

vanie vodou. Drobcom vôbec nevadi-

lo mokré oblečenie ani rozmazané far-

by na tvári. Mnohé z nich sa totiž tesne 

pred súťažením nechali pomaľovať. Veľ-

kú zábavu zažili aj pri obliekaní kama-

rátov do toaletného papiera. Nehovoriac 

o nafukovacích hradoch, kde najmä tie 

najmladšie ratolesti skákali ako o dušu. 

Veľký hrad museli napokon napriek vy-

sokej teplote presťahovať do telocvične, 

čo však nebránilo v ďalšom vyvádzaní. 

Popoludní sa všetkým deťom ušli slad-

ké odmeny. S ufúľanými tvárami skúšali 

nové bublifuky a pomedzi bublinky ská-

kali panáka. Detské časy si s nimi pripo-

menuli aj niektoré maminy.

Trofeje a voľná zábava

Deti si po súťažení odišli oddýchnuť ale-

bo sa spolu s rodičmi presunuli na fut-

balové ihrisko a fandili svojim favori-

tom. Skrátka neobišli ani dospelí, ktorí si 

mohli atmosféru hry vychutnať pri gulá-

ši a jednom orosenom. Na vyhlásenie vý-

sledkov si počkali do siedmej hodiny ve-

čer. Pohár starostky obce napokon zís-

kal Jelko team, z druhého miesta sa te-

šil Inter a tretí skončil Keblov. Najlep-

ším hráčom sa stal Tomáš Rybárik a ti-

tul o najlepšieho brankára si odniesol To-

máš Dujčík. O miesto najlepšieho strelca 

sa delili Adam Dzirbík a Matúš Vaculík, 

obaja strelili po tri góly. Po športe prišla 

na rad zábava. Na diskotéku sa tešili naj-

mä násť-roční, ale pri dobrej hudbe sa 

bavili všetky ročníky. Zahnala ich až búr-

ka po polnoci.

Madaléna Lacková

ŠPORTOVÝ DEÒ DETÍ A FUTBALOVÝ TURNAJ

kum vychutnalo exhibičný zápas žiakov 

s rodičmi a trénermi. Chlapcom sa tento 

rok darilo. Z II. triedy postúpili do I. Mi-

rage triedy. Kým na ihrisku behali za lop-

tou, v areáli školy sa súťažilo v rôznych 

iných disciplínach. 

Športového dòa sa opäť zúèastnilo ve¾ké množstvo detí. (foto: ZRŠ)

Víťazi turnaja: Jelko team. (foto: Dušan Ïurana)

Tím žiakov, ktorým sa v minulej sezóne mimoriadne darilo. (foto: ml)
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ŠPORT

Futbalová tabuľka III.DOXXbet trieda dospelí 

1 TJ Dlhé Pole 12 10 1 1 38:11 31 13 14.25

2 ŠK Dolný Hričov 12 10 0 2 44:13  30 12 6.5

3 TJ Babkov 11 8 1 2 26:11  25 7 0

4 FK Ďurčiná 12 8 0 4 30:16  24 9 0

5 TJ Pšurnovice 12 8 0 4 32:19  24 6 9

6 RTJ Brodno 12 7 2 3 29:19  23 2 0

7 FK Trnové 12 5 2 5 18:15  17 -4 7.25

8 TJ Hviezda Zádubnie 12 5 1 6 33:29  16 -2 0

9 TJ Tatran Hrabové 12 2 3 7 23:25  9 -9 0

10 TJ Partizán Kunerad 11 3 0 8 11:32  9 -6 8.5

11 TJ ŠK Podhorie 10 1 3 6 12:28  6 -6 0

12 TJ Divinka 12 1 1 10 9:46  4 -11 0

13 OFK Ovčiarsko 12 1 0 11 10:51  3 -18 0

Futbalová tabuľka I. MIRAGE trieda žiaci

1 TJ ŠTART Veľké Rovné 13 12 1 0 67:3 37 19 0

2 OŠK Baník Stráňavy 13 11 1 1 52:10 34 13 0

3 ŠK Štiavnik 13 9 1 3 56:19 28 7 0

4 FK Predmier 13 8 1 4 53:16 25 7 0

5 TJ Dlhé Pole 13 8 0 5 38:28 24 3 0

6 TJ Fatran Krasňany 13 7 0 6 51:27 21 0 0

7 OFK Hôrky 13 6 1 6 48:32 19 1 0

8 TJ Tatran Bytčica 13 6 0 7 42:33 18 0 0

9 OŠK Nededza 13 5 1 7 42:48 16 -2 0

10 FK Hliník 13 5 0 8 18:30 15 -6 0

11 TJ Horný Hričov 13 4 1 8 30:58 13 -8 0

12 OŠK Rosina 13 3 1 9 19:38 10 -8 0

13 TJ Zbyňov 13 2 0 11 16:91 6 -15 0

14 FK Turie 13 1 0 12 12:111 3 -15 0

HBC TIGRI

H okejbalové mužstvo sa v roku 2016 

zúčastnilo viacerých turnajov, 

v  ktorých sa im podarilo získať 3. a  4. 

miesto. Po skončení sezóny prišlo druž-

stvo o niekoľkých hráčov, napriek tomu 

sa im však podarilo odštartovať novú se-

zónu. Získali aj prvého sponzora: fi rmu 

Bala Grup s. r. o., ktorej vďačia za nové 

dresy. Poďakovanie patrí aj starostke 

obce Dane Veveričíkovej za fi nančný prí-

spevok a celkovú podporu. Tí, ktorí majú 

v  obľube zimné športy sa môžu aj túto 

zimu tešiť na korčuľovanie na dvore ma-

terskej školy! 

Patrik Kadura

PREMIÉROVÝ 
WINTER CLASSIC

V sobotu 23. januára 2016 sa na škol-

skom dvore materskej školy ko-

nal nultý ročník hokejového mini tur-

naja pod názvom Winter classic. Poduja-

tie, ktoré organizovalo hokejbalové druž-

stvo HBC Tigri otvorila starostka obce 

Dana Veveričíková. Na upravenej ľado-

vej ploche od rána súťažili tri tímy, kto-

ré si medzi sebou merali nielen rýchlosť, 

ale aj trpezlivosť a celkovú šikovnosť. Prí-

jemné mrazivé dopoludnie dotvárala ve-

selá hudba a vôňa kapustnice. Po napína-

vých súbojoch napokon na treťom mies-

te skončilo mužstvo All stars, z  druhej 

priečky sa tešili LA Kings a víťazstvo si 

vybojovali HK Black Wolfs. Premiéra 

turnaja dopadla výborne, k celkovej spo-

kojnosti organizátorov chýbal iba vyšší 

počet fanúšikov. 

ml
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HODY V OBCI

N iektorí Dlhopoľčania si po Hodo-

vej zábave dlho nepospali. Už ráno 

na nich totiž čakali tradičné stánky pred 

kostolom sv. Martina a po prvý raz svoje 

„hand made“ výrobky predstavili aj čle-

novia a priaznivci občianskeho združe-

nia Dlhopoľci. Medovníky, medovina, 

cukrová vata, drevené výrobky, rôzne 

hračky, drobnosti, ale aj koláče a punč 

tak na návštevníkov „číhali“ od kosto-

la až po materskú školu. Po príjemných 

nákupoch sa ľudia s vymrznutými líca-

mi ponáhľali na svätú omšu, aby si po 

duchovnom pokrme dopriali slávnost-

ný obed. 

ml


