Pred 17 rokmi sa v Sklabinej začala písať história bežeckého podujatia pod
názvom Memoriál vdp. Jána Laktiša (Ján Laktiš: 3.10.1913, Topoľčianky. Výnimočný
duchovný, ktorý bol všestranným a mimoriadne aktívnym športovcom, organizátorom
množstva športových podujatí a propagátor športu medzi mládežou. Bol úspešným
bežcom - maratóncom, bežeckým lyžiarom, orientačným bežcom, cyklistom, turistom
a značkárom turistických chodníkov. V roku 1951 bol spoluorganizátorom prvých
orientačných pretekov na Slovensku, jedným z organizátorov Majstrovstiev sveta v
klasickom lyžovaní vo Vysokých Tatrách v roku 1970. Absolvoval mnoho maratónov
a športových podujatí v zahraničí. 11.3.1979. zomrel v Sklabinej). S myšlienkou
založenia bežeckých pretekov prišiel pred sedemnástimi rokmi pán Cyril Talán. Za
pomoci Obecných úradov z farnosti v ktorej vdp. Ján Laktiš pôsobil (Sklabiná, Nová
Ves, Obeckov) sa do dnes darí organizovať tieto výnimočné bežecké preteky.
Je sobota 24.9. 2016 takmer 11:00. Tesne pred štartom ThDr. Ondrej Šmidriak
PhD.- kňaz vo farnosti- (Sklabiná, Nová Ves, Obeckov) venoval všetkým bežcom
krátku modlitbu. Veľmi pekný a úprimný prejav- minúta ticha pani Gabike Roškovej
bola venovaná nedávno zosnulej manželke pána starostu Ľudovíta Roška (Obeckov),
ktorý je dlhoročný bežec, športovec, priateľ mnohých zúčastnených a podporovateľ
Memoriálu Jána Laktiša. Potom bežci odštartovali. O prvé miesta bola doslova bitka.
Len 23 sekúnd delilo minuloročného víťaza Bartka Ondreja z klubu Zenit
Salgótarján/Regiotel Hajnácka od obhájenia prvenstva z predchádzajúceho roka. Tento
ročník ho porazil Piala Ján z klubu Maratón Rajec s celkovým najlepším časom
00:36:22. Medzi ženami dominovala Kováčová Monika z Levíc, ktorá sa do Sklabinej
vrátila po niekoľkých rokoch (00:42:07). Ďalšie výsledky v tabuľkách.
17.ročník nám priniesol mnoho zvratov a jednu veľkú nádej. V tomto ročníku sme ako
organizátori mali stanovené ciele: Zvýšiť povedomie o našom bežeckom podujatí a
chceli sme prilákať viac bežcov. Prihlásilo sa nám rekordných 64 bežcov - možno
povedať že z mnohých kútov Slovenska. Viac ako polovica bežcov bola mimo okresu
Veľký Krtíš. Medzi pretekármi malo zastúpenie aj Taliansko a Maďarsko. Terén
preteku bol priaznivý, vyrovnaný bez výrazných prevýšení a s ideálnym počasím –
našťastie nepršalo a ani nefúkal silný vietor. Ideálne podmienky, vďaka ktorým mohli
padať osobné rekordy. Novinkou tohto ročníka je, že Memoriál vdp. Jána Laktiša je
prvý krát zaradený do bodovacej súťaže BIN RUN, takže predpokladáme zvýšený
záujem v budúcich ročníkoch.
Niekedy to tak život zariadi, že sa vám cesty kľukatia. Mne 17. ročník priniesol
okrem nového prírastku do rodiny nové povzbudenia, že ,, ľudia sú viac ľuďmi. "
Nakoľko som sa organizačne nemohla podieľať na samotnom preteku, chcela by som
sa takouto formou poďakovať mojim kolegom a spoluorganizátorom za obrovskú
pomoc a podporu pri pretekoch (Jozef Kucej, Jakub Havrila, Jozef Paholík, Vladko
Hájek, Zuzka Pappová a mnohí ďalší). Niekedy samotné podujatie nestojí a nepadá na
myšlienke, ale na ľuďoch, ktorí za ním stoja, takže srdečná vďaka.
V neposlednom rade ďakujeme aj naším sponzorom, bez ktorých by sa akcie takéhoto
typu realizovali veľmi ťažko. OÚ Sklabiná, OÚ Obeckov, OÚ Nová Ves, Stredná
odborná škola Veľký Krtíš, Poľovnícke združenie Nová Ves, Jozej Nasaly, MOVINO,
Simi-Design, Fresier-Home Service, Procomp, Klember-Bercoff, Mesto Veľký Krtíš,
Bailando caffe, IKE, COOP Jednota Krupina, TJ Družstevník Sklabiná, Heineken,
COMPLETE reklama, Coffee Vending, CPB s.r.o., Martuška Kaššová, Miloš Koči,
Lucia Keťková a mnohí ďalší z radov občanov a dobrovoľníkov.
Ďakujeme a tešíme sa opäť na budúci ročník.
Danka Havrilová a organizátori

