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Drotárska výstava
„Dlhopolskí páni majstri“
Výstava „Dlhopolskí páni majstri" bola slávnostne otvorená dňa 19. 7. 2008 Dlhom Poli. Záštitu nad touto akciou
prevzal prezident SR Ivan Gašparovič.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnil vedúci kancelárie prezidenta SR prof. JUDr Milan Čič, riaditeľka odboru
kultúry ŽSK, riaditeľ Považského múzea, riaditeľ Považskej galérie, zástupcovia z Kysuckej kultúrnej nadácie,
starostovia okolitých obcí „DROTÁRIE", priamy potomkovia J. H. Bakela a mnoho iných.
Organizátori výstavy boli Obec Dlhé Pole, Považské múzeum Budatín a Juraj Šerík - drotár.
Pôvodne mala výstava trvať 3 týždne, ale nakoľko bol veľký záujem, bola predĺžená do 30. 8. 2008.Počas
otvorenia výstavy je navštívilo okolo 2 500 ľudí, ktorí sú zapísaní v knihe návštev. V knihe návštev je veľa
úprimných ďakovných slov a vyjadrený obdiv drotárskym majstrom, ktorých diela tu boli vystavené. Medzi
návštevníkmi boli aj Česi, Poliaci, Rakúšania ale i Francúzi a hostia z Južne] Afriky. Kniha je na obecnom úrade.
Na otvorení boli aj regionálne média a po otvorení výstavy bola relácia v TV PATRIOT.
Cieľom projektu bola pripomienka remeselných tradícií obce a významných rodákov.
Počas výstavy boli priame ukážky drôtovania /organizátor Juraj Šerík a domáci drotári Ján Madaj a Jozef Polka.
Projekt bol určený pre širokú laickú verejnosť, mládež, turistov a záujemcov o drotárske remeslá.
Príprava trvala asi 4 mesiace.
Bolo treba v predstihu pripraviť výstavné priestory, pretože sme chceli výstavu urobiť v pôvodných priestoroch ako
bola výstava v roku 1940. Vystavovalo sa v triedach a na chodbe. Po skončení sme rozhodli, že časť exponátov,
ktoré ostali v obci sa vystavia v jednej triede ako stála expozícia drotárstva a pamätná izba na Jozefa Holánika
Bakela.
Do tejto akcie sa zapojilo okrem hlavných organizátorov aj veľa našich občanov a sponzorov. Pomáhali hlavne
domáci remeselníci. Napriek veľkej pomoci celkové náklady obce na túto akciu činilo okolo 100.000.- Sk.
Tí, ktorí výstavu navštívili vyjadrili spokojnosť, čo bolo pre mnoho organizátorov zadosťučinenie za vynaloženú
námahu.
Cieľ projetku - upozorniť obyvateľov obce na jej minulosť i na slávnych rodákov, priviesť ich k záujmu o dejiny,
podnietiť hľadanie vlastnej identity a posilniť pocit regionálnej príslušnosti a národnej hrdosti - sa podaril.

