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Stredopovažská obec Dlhé Pole leží v severozápadnom kúte Slovenska v jednom z priečnych údolí pohoria
Javorníka asi 15 km severozápadne od Žiliny po oboch stranách rieky Dlhopoľky. Chotár je od severu chránený
zalesneným hrebeňom Javorníkov, ktorý obec oddeľuje od Kysúc. Na východnej strane susedí dlhopoľský chotár
s chotárom obce Divina a Rudinská, kde hraničí s najvyšším vrchom obce: Kázická Kyčera (910, 4 m n. v.). Na
západnej strane obec susedí s chotárom obce Veľké Rovné. Na južnej strane tvorí hranice obce chotár
Svederník. Celým údolím preteká rieka Dlhopoľka, ktorá je dlhá 13,2 km a pramení vo východnej časti
Javorníkov vo výške 750 m. n. v. Cesta v obci je dlhá 9 km. Obec Dlhé Pole má kopaničiarsky ráz.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1320 a medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré sa narodili alebo
pôsobili v Dlhom Poli patria: drotárski majstri Jozef Holánik - Bakeľ a Juraj Šerík, kňazi a spisovatelia Ľudovít
Gašpar - Záosek a Dlhomír Poľský, politik Martin Mičura, pilot a legionár Viktor Hrivík, publicista Juraj Čajda,
poslanec Štefan Haššík a mnohí iní.
Obec má 1982 obyvateľov (údaj z roku 2014) a nachádza sa v nej: Obecný úrad, Základná škola s materskou
školou, pobočka hudobnej školy YAMAHA, Kostol sv. Martina, Farský úrad a dva miestne cintoríny, Zdravotné
stredisko a lekáreň, Požiarna zbrojnica, pošta, knižnica, tri predajne potravín, štyri pohostinstvá, kvetinárstvo a v
obci sú v prevádzke aj štyri ﬁrmy: Dlhopoľské strojárne, Píla Dlhé Pole, krajčírska dielňa Axion s. r. o. a
Poľnohospodárske družstvo. Zároveň v obci pôsobí niekoľko spolkov a organizácií: Telovýchovná jednota Dlhé
Pole, Poľovnícke združenie LOVISKO, Spolok chovateľov poštových holubov, Klub slovenských turistov - pobočka
Dlhé Pole, folklórny súbor Drotár, skupina Dlhopoľskí heligonkári, Zbor sv. Martina a detský spevácky zbor, Zväz
ťažko zdravotne postihnutých občanov a Klub dôchodcov Jednota.

