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Na konci letných prázdnin sme v Dlhom Poli oslavovali vo veľkom. Výborná atmosféra, skvelý kultúrny program,
kus histórie aj spomienok, stretnutia blízkych. To všetko zažili tí, ktorí sa zúčastnili osláv pri príležitosti 695. výročia
vzniku obce. V piatok 28. augusta 2015 položili predstavitelia obce veniec pri Pamätníku 2 sv. vojny na Hlaváčovej
a taktiež pri Pamätníku 1 sv. vojny pri materskej škole. Hlavný program sa však konal v sobotu 29. augusta 2015.
Slávnostná sobota
Obecné oslavy sa začali predpoludním a trvali až do skorých ranných hodín. Na podujatie prijali pozvanie i čestní
hostia: riaditeľka KKS v Žiline Soňa Řeháková, starosta obce Opoj Peter Bartovič ako aj bývalý starosta Alojz
Matúš. Program sa začal slávnostnou sv. omšou v miestnom kostole sv. Martina a potom si predstavitelia obce
spoločne s vedením družobnej obce Opoj na cintoríne zaspomínali na kňaza a spisovateľa Ľ. G. Záoseka, ktorý
obce spája. Nasledoval slávnostý obed a popoludnie pokračovalo hlavným programom v kultúrnom dome.
Rušné popoludnie
Pred najrušnejšou budovou v obci sa už od popoludnia trúsili hlúčiky ľudí, ktorých prilákala vôňa typického
poľovníckeho gulášu od Poľovníckeho združenia Lovisko a chuť na jedno orosené. Najmenší sa potešili farebnej
cukrovej vate a drobnostiam zo stánkov. Okrem toho sa v parku pred obecným úradom mohli vyšantiť na
nafukovacom hrade v štýle Ľadového kráľovstva. Pri vstupe do kultúrneho domu dostali návštevníci darček v
podobe obecného balíčka, ktorý obsahoval aj výtlačok novín Dlhopoľ špeciál vydaných práve pri tejto príležitosti,
kde sa čitatelia dozvedeli zaujímavosti zo života v obci, ktoré sa bežne nepublikujú.V malej sále mnohí obdivovali
originálne výrobky drotára Jozefa Polku a pochutnávali si na klasických dlhopoľských buchtách a koláčoch, ktoré
napiekli miestne gazdinky.
Kultúra stále živá
Keď sa veľká sála zaplnila, na pódiu sa začal odohrávať príbeh plný histórie, kultúry a lokálnych zvykov. Pocit
vlastenectva len umocnila úvodná pieseň Kto za pravdu horí v podaní folklórnej skupiny Drotár. Na začiatku sa
publiku prihovorila starostka obce Dana Veveričíková. Podľa jej slov je pripomenutie histórie zvlášť dôležité v tejto
uponáhľanej dobe: "Veď národ a človek, ktorý si váži svoju minulosť, má nádej, že vo svojich tradíciách, piesňach a
zvykoch bude živý večne." Potom svojím spevom ohúrila Zuzana Barochová, ktorá predviedla ľudovú pieseň v
opernom prevedení. Históriu obce zase v skratke priblížila Klára Trháčová. Nato sa divákom predstavila
Magdaléna Lacková s dcérou Laurinkou, ktoré predniesli básne od kňaza a spisovateľa Dlhomíra Poľského. Sálu
rozospievala miestna FS Drotár s pásmom ľudovových piesní v dlhopoľskom duchu. Vystriedal ich súbor Drotárik z
miestnej základnej školy, ktorý potešil ľudí veselým vystúpením starších aj mladších žiakov. Potom sa na pódium
opäť vrátil FS Drotár spoločne so skupinou Dlhopoľskí heligonkári, ktorí naladili publikum na druhú časť vystúpenia
skupiny Drotárik. Divákov zaujal najmä palicový tanec bývalých deviatakov. Nasledovalo pestré pásmo hudby a
spevu žiakov hudobnej školy YAMAHA. Pre veľký úspech sa na pódium vrátila Zuzana Barochová a zažiarila s
piesňou Ave Maria. Záver podujatia patril typickej dlhopoľskej muzike a Dlhopoľskí heligonkári pokračovali v širení
dobrej nálady pred kultúrnym domom.
Večer bez konca
Kým si občania užívali príjemnú atmosféru, organizátori v priebehu necelých dvoch hodín pripravili kultúrny dom na
večernú zábavu. A hudobná skupina MY Plus ľudí naozaj zabavila. Ľudovky striedal pop a na parkete "trsali"
takmer všetky vekové kategórie. Veselo bolo aj pred kultúrnym domom, kde si ľudia vychutnávali jeden z
posledných teplých večerov. Postupne sa však presúvali do sály, kde to žilo až do skorých ranných hodín. Akcia sa
vydarila a starostka obce D. Veveričíková neskrývala radosť: "Teší ma, že bola veľká účasť, či už na kultúrnom
programe alebo sprievodných podujatiach. Ja si myslím, že keď sú spokojní občania, námaha, ktorá oslavám
predchádzala stála za to. Preto by som sa rada poďakovala ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri
prípravách, zabezpečili hladký priebeh osláv a potešili návštevníkov či už svojím vystúpením alebo občerstvením.
Skutočne všetkým ďakujem." A hoci do sedemstovky chýba ešte päť rokov, Dlhopoľčania už teraz nastavili latku
vysoko.

