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Drotársky festival
Posledný júnový víkend naša obec hostila 23. ročník stretnutia drotárskych majstrov. V sobotu 29. júna 2013
sme v rámci festivalu drotárstva oslavovali 150. výročie narodenia slávneho drotárskeho majstra Jozefa
Holánika - Bakeľa.
Drotársky folklór
Kultúrny program sa odohrával v areáli materskej školy, kde sa zišli desiatky miestnych občanov aj cezpoľných
návštevníkov. Školský dvor zaplnili stánky takmer štyridsiatich drotárov, ktorí nielen predávali ale aj
predvádzali svoje umenie pred očami zvedavcov. Tí mohli obdivovať i nadrozmernú drevenú krošňu miestneho
majstra Jána Madaja, ktorá bola pri príležitosti Staromestských slávností v Žiline zapísaná do Knihy
slovenských rekordov. Podujatie slávnostne otvorila starostka Dana Veveričíková spoločne s riaditeľom
Považského múzea Ladislavom Cimerákom a Katarínou Hallonovou - vedúcou oddelenia a historičkou
drotárstva. Následne všetkých privítala folklórna skupina Drotár piesňou Hej, Slováci. Takmer 2-hodinové
pásmo v dlhopoľskom nárečí zameranom na drotársku tematiku potešilo celé obecenstvo. O tom, že históriou
obce žijú aj tí najmladší, svedčí aj vystúpenie žiakov základnej školy, ktorí v írečitom jazyku predviedli pestré
scénky. Publikum rozospievali aj miestni heligonkári. Súčasťou programu bol tiež krst brožúrky o Jozefovi
Holánikovi - Bakeľovi, ktorú vydala obec spoločne s Považským múzeom a jej autorkou je Klára Trháčová.
"Srdce pre Slovensko"
Vyvrcholením programu bolo odhalenie obrovského drôteného srdca "Srdce pre Slovensko", ktoré symbolicky
odhalili drotárski učni - džarkovia. Nielen Juraj Šerík, potomkovia J. H. - Bakeľa, ale aj všetci obyvatelia obce
boli hrdí na to, že srdce bolo odhalené práve tu - v rodisku slávneho majstra. Juraj Šerík plánuje so srdcom
precestovať celé Slovensko a získať finančné prostriedky na dokončenie rodného domu Bakeľovcov. Jeho snom
je zriadiť tam pamätnú izbu a drotársku dielňu - živé múzeum, ktoré priláka návštevníkov z celého sveta. V
nedeľu bolo srdce posvätené na slávnostnej svätej omši v kostole sv. Martina
Sprievodné akcie
Po oficiálnom programe i počas neho si mohli návštevníci prezrieť pamätnú izbu drotárskych tradícií
Dlhopoľskí páni majstri - Návraty, ktorá je zriadená v budove materskej školy. Okrem nej bola pre občanov
pripravená aj projekcia dokumentárnych filmov venovaných rodinnej remeselnej tradícii J. Holánika. Na svoje
si prišli aj rodiny s deťmi. Najmenší sa mohli vyblázniť na obrovskom nafukovacom hrade. Na recepciu napokon
zavítal aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, ktorý vyjadril obdiv miestnym občanom
zapáleným pre tradíciu a umelecké remeslo svojich predkov.

