Robota, ktorá radosť prináša
Furmanské preteky sa stali súčasťou môjho života, stali sa mojím spoločníkom. Svoj
záujem o súperenie chladnokrvných koní som v sebe objavil dávno pred samotným oficiálnym
spustením furmanských podujatí. Dnes, keď mám za sebou, nebojím sa povedať sedem
úspešných ročníkov, si dovolím napísať pár riadkov o nie jednoduchých začiatkoch, o
radostiach i strastiach, o skromných ľuďoch, bez pomoci ktorých by som tých sedem ročníkov
určite nezvládol. Veľa som precestoval, obdivoval som podujatia v Hniezdnom, Pavlovciach,
Kamienke i inde, veľa som sa rozprával s organizátormi i furmanmi a vytvoril som si tak
mozaiku podoby furmanských pretekov v Kľušove. Nie veľká obec v podhorskom prostredí je
priam stvorená pre súperenie mocných koní i na prezentáciu furmanského kumštu. Jeden
ročník sme organizovali na futbalovom ihrisku , ale mojou túžbou bolo vytiahnuť ľudí z
pohodlia blízkosti domova do lona prírody. Takým miestom je súčasný areál, Pod Sošninou, do
ktorého je pomerne náročný výstup, ale pobyt v ňom a možnosť byť svedkom nádherných
furmanských predstavení je neskutočným zážitkom. K tomu, aby zážitok ostal dlho v pamäti
návštevníkov bolo potrebné urobiť obrovské kusisko roboty. Bolo a je potrebné zabezpečiť
množstvo materiálu, techniky i ľudí na samotné preteky, rovnako je nutné vynaložiť veľké
úsilie pri zabezpečení komplexného zázemia pretekov s kvalitným občerstvením, stravou pre
furmanov i návštevníkov, zabezpečiť sprievodné podujatia, bohatú tombolu a množstvo iných
maličkostí, bez ktorých by preteky úspešné neboli. Samostatnou kapitolou sú furmani,
ktorých, netreba dvakrát pozývať, lebo vedia, že sklamaní z Kľušova odchádzať určite nebudú.
A nemôžem zabudnúť na veľkú podporu starostu obce, Jozefa Valka, poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Kľušov, pracovníkov obecného úradu, dobrovoľníkov z radov občanov
obce, pochváliť musím aj ochotnú mládež, ktorá pomáha organizátorom i rozhodcom
podujatia. K dobrému menu nášho podujatia prispievajú aj ochotní sponzori, lebo bez
potrebných financií a materiálnej pomoci sa podujatie takých rozmerov organizovať nedá.
Rovnako som vďačný za odbornú pomoc Vilka Gregu, ktorý bol a stále je ochotným
staviteľom náročných tratí, podujatia aj moderoval a doposiaľ nechýbal na žiadnom ročníku.
Šťastím pre naše podujatie boli a sú aj rozhodcovia a technickí delegáti, ktorí zvládajú svoju
robotu parádne, nepripúšťajú žiadne konfliktné situácie, furmani môžu pretekať s vedomím,
že všetci majú rovnaké možnosti i rovnaké podmienky v súťaží. Dôležitou súčasťou podujatia
je aj pohotový moderátor, ktorý okrem informovania a organizovania je aj rozsievačom
dobrej nálady a rovnako prispieva k veľkej spokojnosti všetkých, ktorí doposiaľ zavítali na
kopec nad Kľušovom. Neskutočnou previerkou schopnosti i veľkej obetavosti bol tohtoročný
Kľušovský bľancar, kedy po druhej disciplíne nás jemne pokropili kvapky dažďa, ale nezdolala
nás ani poriadna búrka, ktorá sa strhla po kráľovskej silovej disciplíne a nezabránila napriek
neskutočne náročným a neskutočne mokrým podmienkam ukončiť preteky šťastne, bez
zranení, s úsmevom i prísľubom , že do Kľušova prídu furmani i návštevníci v hojnom počte aj
budúci rok.
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