„Súťaž vo varení guľášu“
19.08.2012 v obci Dravce
Zobudili sme sa do krásneho slnečného, nedeľného
rána. Počasie bolo krásne, vytvorilo dobré podmienky na
varenie guľášu. Už v poradí 8. ročník prilákal do obce
Dravce odhadom vyše 300 priaznivcov a divákov. Tradícia
tejto súťaže siaha až do roku 2003, kedy sa uskutočnil
nultý ročník. Prvopočiatky nesprevádzala taká hojná účasť
ako je to dnes. Tím nadšencov sa „nabaľoval“ o nových
a nových záujemcov. V súčasnosti má už táto akcia meno aj
v okolí. Do tohto ročníka súťaže sa prihlásilo 17 družstiev
z Draviec, Bukovinky, Spišského Štvrtku, Bugľoviec, Úlože,
Torysiek (z územia OZ MAS LEV, o.z).
Súťažilo sa v trojčlenných družstvách, ktoré dostali od
organizátorov mäso, drevo a majstrovské tričká, šiltovky.
Cibuľka a mäsko rozvoniavali už o 9.00 hod, o 12.00 hod
prebehlo hodnotenie Majstrovských guľášov. Aj keby sa
zdalo, že sú rovnaké – porota a jej “chlpaté” jazýčky
vybrali ten NAJ. Hodnotili hustotu, vzhľad a chuť.
Špeciálne prísady šéfkuchári ani porotcovia nechceli
prezradiť, ale predsa sa nám zopár dobrých rád podarilo
získať. „Nepridávať veľa cibule, pretože bude guľáš sladký
a taktiež zaujímavú chuť dodajú vetvičky smreka, či
borievky.“

Po verdikte
porota sa na
prvom mieste
umiestnil tím z Bukovinky – tri šikovné
gazdinky. Na výhercov prvých troch miest
čakali krásne ceny – tradičné, drevené,
ozdobné fúriky a hrnce na guľáš. Každý si
odniesol milú spomienku na tento deň, či už
v podobe varešky, naberačky, hrnca, ale aj
krásnej perníkovej medaily od miestnej
pernikárky.
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Majstrovstvá vo varení guľášu boli hlavným
lákadlom. Avšak detské očká sa rozžiarili pri
pohľade na skákaciu atrakciu „nafukovaciu opicu“
a veľkú trampolínu. Všade okolo pobehovali
pomaľované detské tváričky – myšky, motýliky,
kvietky. Dievčatám, ktoré maľovali sa nezastavili
štetce. Pod ich šikovnými rukami rozkvitali na
tvárach a ramenách detí rozmanité motívy.
Príjemnú atmosféru dotvárala hudba a „tekuté
odmeny“ v bufete. Všade navôkol rozvoniaval guľáš.
Účastníci ocenili aj súťaž v kopaní jedenástok. Boli
vytvorené štyri kategórie dievčatá (do 15 rokov),
chlapci (do 15 rokov), ženy a muži. S plným bruchom
sa kopalo niekomu ťažšie, niekomu ľahšie. Do tejto
sprievodnej akcie sa zapojilo vyše 200 krásnych
kopov, či už na bránku alebo mimo nej.
Navarený
guľáš
sa
rozdal
priaznivcom a divákom. Podujatie,
podporené v rámci vykonávania
projektov
spolupráce
s Českou
republikou, pod názvom Kde bolo,
tam bolo ... sa nieslo v duchu pohody,
zábavy,
príjemných
stretnutí
a dobrej atmosféry až do neskorého
večera. Potvrdilo sa, že sa oplatí
spojiť pre dobrú vec, vznikne tak
super akcia, na dobrom mieste,
s dobrým úmyslom.
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