,, 2.ročník Furmanských pretekov v obci Martinček 2016 “
Furmana možno hovorovo nazvať aj človekom, ktorý chodieval na zárobky so záprahom
koní. Furmani boli ľudia- odborníci pri práci s koňom, či už pri ťažbe dreva alebo zvážaní.
Toto remeslo sa zachovalo len v niektorých obciach a regiónoch.
Malá dedina Martinček v okrese Ružomberok už po druhý rok v spolupráci s DHZ obce
pre svoje ich obyvateľov i širokú verejnosť zorganizovala dňa 1. októbra 2016 (v sobotu)
akciu pod názvom Furmanské preteky. Samotná akcia sa venuje prezentácii furmanstva, láske
ku koňom i poukázaním na slovenskú kultúru a tradíciu. Ukážky ovládania furmanstva boli
sprevádzané ponukou tradičných pôžitkárskych výrobkov, tj. úžasných trdelníkov, langošov
či medoviny. Pre návštevníkov boli pripravené tri kotle gulášu, na ktorých si mohli pochutnať
labužníci nielen bravčoviny, ale aj diviny či jahňaciny. Samozrejme nechýbala ani liptovská
klobáska a slovenské pivo. Čo viac bolo treba na úžasne prežitú sobotu? Každý účastník
pretekov sa mohol nabažiť zážitkami tradície, ale aj labužnícky si pochutiť na ponúkanom
občerstvení, či povoziť sa na koni.
Druhého ročníka akcie Furmanské preteky v obci Martinček sa zúčastnili furmani nielen
zo širokého okolia, ale aj z celého Slovenska. Či už to boli furmani z okresu Čadca,
z Hranovnice, z Hričovského Podhradia, ale aj z Dolného Kubína a Námestova, a tento rok
dokonca aj furmani z Poľska. Špeciálne pozvanie pozval aj furman p. Budkaj z Leštín, ktorý
so svojou kobylou doviezol j krásne 50 dňové žriebätko. Daná krotká kobylka aj so svojím
žriebätkom Barónom bola krásnou i zaujímavou atrakciou pre najmenších účastníkov
pretekov.
Súťažilo sa v dvoch náročných disciplínach zameraných na obratnosť nielen furmana, ale aj
jeho koňa. Prvá disciplína ,,ovládanie koňa v povoze“ preverila zručnosti furmana
v prekonávaní prekážok, cúvaní do vyhraneného priestoru i obratnosť a poslušnosť koňa
pri náročných manévroch na pripravenej dráhe. Prvé miesto zaslúžene vyhral iniciátor
pretekov p. Dušan Pavlík na svojom žrebcovi Šaňovi. Nielen furman, ale aj kôň, ukázali
šikovnosť a obratnosť získanú počas dlhých rokov práce na poli či v lese. Druhé miesto
so stratou 12 sekúnd obsadil p. Miroslav Šúlava z Klubice so svojím valachom, ktorý používa
koňa len na ťažnú prácu v lese. Tretie miesto pripadlo p. Petrovi Kitašovi zo Žaškova
na žrebcovi Gaštanovi. Furmani v tejto disciplíne boli slávnostne ocenení nielen diplomom,
pohárom či vencom a ovsom pre koňa, ale aj finančnou odmenou a praktickými cenami, ktoré
im poslúžia pri práci v lese a hospodárstve.
Druhá disciplína bola náročná na silu a ťah koňa. Súťažilo sa v ,,ťažkom ťahu“ v troch
postupujúcich častiach. Nie každý kôň so svojim furmanom zvládol náročnosť disciplíny a
do finále postúpili len siedmi furmani. Úspech zaznamenal p. Miroslav Šúlava z Klubice,
ktorý obsadil so svojimi žrebcami dva prvé miesta. Jeho žrebci sa minulý rok stali majstrami
v ťažkom ťahu v Trenčíne i Novoti, i v 1. ročníku Furmanských pretekov v obci Martinček.
Tretiu pozíciu obsadil p. Pavol Valuš z Hranovnice so svojím valachom Mišom. Podobne ako
aj v prvej disciplíne, všetci furmani i ich pomocníci boli slávnostne ocenení. Ceny v oboch
disciplínach boli hradené od sponzorov daného podujatia, medzi ktorých patrilo hlavne
Pozemkové spoločenstvo urbariát Martinček a DHZ Martinček.
A aby tomu v tento deň nebolo málo, pre návštevníkov bola pripravená aj bohatá tombola
v podobe 54 cien tvorené sponzormi organizácií a podnikateľov Liptova. Každá cena našla
svojho šťastného majiteľa a urobila radosť svojou hodnotou.
Veríme, že na budúci rok sa nám podarí zorganizovať už tretí úspešný ročník prezentácie
furmanstva a tradície Liptova. Veď krásu a moc našej kultúry je potrebné prezentovať
obyvateľom Slovenska, aby sa nezabúdalo na tradíciu a minulosť národa.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do danej akcie zapojili či jej prípravou, sponzorstvom alebo
samotnou účasťou na pretekoch. Odmenou nám bola veľká účasť ľudí zo širokého okolia, ich
spokojnosť a nadšenie pre tradíciu.

