Projekt spolupráce – Oživme bohatstvo Matky Zeme a tradície našej minulosti
Správa Malý sedliacky deň v obci Dravce

Termín: 17.8.2014
Región MAS LEV má na svojom území veľký potenciál pre rozvoj poľnohospodárskej
činnosti, agroturistiky, zelenej turistiky. Prírodné, historické a kultúrne bohatstvo, ktoré
sa tu nachádza láka každoročne množstvo turistov a návštevníkov prírody aj na vidiek.
Malý sedliacky deň, ktorý sa organizoval v obci Dravce priblížil účastníkom, českým
partnerom a miestnemu obyvateľstvu oživenie podmienok života na vidieku. Podujatie
sa začalo slávnostným príhovorom vedenia MAS LEV a obce Dravce. Bola vyhlásená
súťaž vo varení pravého sedliackeho guľášu. Súťaže sa zúčastnilo 19 družstiev, pričom
jedno z nich bolo tvorené našimi českými partnermi z MAS Rýmařovsko.
Odborná exkurzia pre pozvaných hostí začala návštevou rodinného gazdovstva pána
Pavla Breju, ktorý sa tomuto „koníčku“ venuje už od detstva, keďže vyrastal na vidieku
a študoval poľnohospodárstvo. V súčasnosti pracuje na Poľnohospodárskom družstve
v Dravciach ako agronóm. Doma sa venuje chovu domácich hospodárskych zvierat ako je
hydina, sliepky, husi, kačky, morky a iné. Popri hydine chová ošípané, teliatko na mäso
a kozy na mlieko. Pri dostatku mlieka vyrába aj domáci syr. Účastníkov exkurzie zaujal
špeciálnymi klietkami na chov prepeličiek a zajacov. Po dvore behali aj ďalšie zvieratá
a domáci miláčikovia rodiny (pes a mačka). Celú svoju produkciu vo forme mlieka, mäsa,
vajec, výrobkov konzumujú členovia rodiny, návštevy. Chov prepelíc je prínosom
z dôvodu nutričnej hodnoty obsahových látok vajec a lahodnej prepeličej polievky.
Mnohí návštevníci videli strakaté prepeličie mini vajíčka po prvý krát v živote. Ako nám
povedal sám chovateľ: „Prepeličie vajíčka sú pochúťkou, ktorá sa nedá jednoducho
zohnať, využívajú sa pri príprave studených predjedál a iných pokrmov. V našej rodine
z nich pripravujeme praženicu. Obsahujú veľa vitamínov a železa.“
V tejto obci, ako sme mohli na vlastné oči vidieť, je častý chov sliepok a hydiny, ktoré
pobehovali v susedných dvoroch a záhradách. Ide o vidiek taký ako má byť, s „kohútim
budíčkom“ ráno, chutnými raňajkami z domácej špajze, domácou slaninkou, šunkou. Na
tomto dvore sme obdivovali aj krásnu záhradku s množstvom vlastnej zeleniny a ovocia.
Majiteľ nás ponúkol 100% šťavou z jabĺk, bez akýchkoľvek konzervantov.
Súčasťou asi 760-obyvateľovej obce Dravce je aj pár kilometrov vzdialená miestna časť
Dravce – Bukovinka, známa krásnou prírodou a veľkým potenciálom pre ubytovanie na
súkromí a turizmus. Okolité lesy lákajú zberom malín, černíc, čučoriedok, rôznych
druhov húb, liečivých rastlín, čajovín.

Pôsobí tu farmárka pani Šoltésová na „Dvore pod kríkmi.“ Ide o voľný chov
hospodárskych zvierat ako sú ošípané (prasnica s prasiatkami), ovce, kozy, husi, kačky,
sliepky. Videli sme asi 3 strážcov dvora – psov.
Veľa práce sa tu robila, ale ešte viac práce na majiteľov čaká. Je to farma, ktorá je na
začiatku, kedy je potrebné sa venovať úprave terénu, ohrád, voľných chlievikov,
drevenice. Na dvore, kde v centrálnej časti je vybudované veľké ohnisko, plánuje
majiteľka usporadúvať spoločensko-kultúrne podujatia spojené s turistikou, tradičnou
gastronómiou Spiša, špecialitami z vidieckeho dvora. V Bukovinke sme si pozreli aj
pštrosiu farmu – kde chovali EMU, porozprávali sme sa s chovateľom koní.
Následne sme sa všetci presunuli do obce Dravce, kde sa už dovarieval guľáš.
Vyhodnotenie potešilo aj partnerov z MAS Rýmařovska, ktorí sa umiestnili v prvej
desiatke (7. Miesto). Domov si odniesli peknú cenu, ktorá im bude pripomínať túto
akciu. Dopoludnia sa konala aj súťaž v kopaní jedenástok, do ktorej boli zapojené viaceré
vekové kategórie (dievčatá, ženy, chlapci, muži). Futbalový turnaj medzi miestnymi
obyvateľmi a družstvom vytvoreným z členov MAS LEV a MAS Rýmařovsko priniesol
veľa úsmevných situácií, kde víťazmi boli všetci zúčastnení.
Popoludňajší kultúrno-spoločenský program začal vystúpením speváckej skupiny
Bernardíni, pokračovala Ženská spevácka skupina Jablonečka, FS Javorina Torysky, ĽH
Matúša Ondruša a hudobná skupina REWO.
Počas podujatia boli ponúkané ochutnávky tradičných produktov, domácich koláčov,
chlieb s masťou a cibuľou, domáce lekváre. Hostia ochutnali produkty z farmy
z Bukovinky (syry – kravský, kozí; domácu klobásu, šunku, slaninu). Sprievodný
program tvorili aj remeselníci košikár, pernikárka, maliar.
Realizáciou tohto podujatia veríme, že došlo k zlepšeniu a vyzdvihnutiu nápaditosti či
originality miestneho potenciálu. Aj keď Majstrovstvá vo varení guľášu sa už v tejto obci
konali po 10krát, oživenie v podobe odborných exkurzií na farmách, návšteva z českej
republiky, priateľský futbalový zápas medzi „dvoma národmi“, ochutnávky miestnych
produktov a tradičných koláčov, originálna ľudová hudba z regiónu prispeli
k zhodnoteniu a využitiu miestneho potenciálu, tým správnym smerom.
Sme radi, že obyvatelia tejto obce a aj iných našich dediniek z MAS LEV si uvedomujú čo
je pre vidiek prirodzené a dokáže ich ekonomicky zabezpečiť. Prostredníctvom tohto
podujatia sme si mohli všimnúť vzájomné prepojené fungovanie malých fariem
a vytvárania vhodných podmienok pre rozvoj cestového ruchu.

