Další velký projev solidarity občanů Velkého Března a Valtířova
Dne 8. 5. 2018 se ve valtířovské Pískovně konal již 5. ročník Májového běhu pořádaný obcí Velké Březno.
Od 9.45 probíhala prezence závodníků a rozřazování do běžeckých kategorií a hned poté následovala
společná rozcvička vedená Ivanou Charvátovou. Tentokrát se běželo pro Martínka Maredu, chlapce s
handicapem, pro kterého žáci ze ZŠ a MŠ ve Velkém Březně už několik let sbírají víčka. Zisk ze
startovného, který byl nádherných 12 050 Kč, bude převeden na konto Bariéra, aby mohl jet Martínek do
lázní v Klimkovicích. Korunky poslali i lidé, kteří vůbec neběželi, ale chtěli pomoci. Všech dárců si moc
vážíme.
86 závodníků bylo rozřazeno podle věku do 4 kategorií. Rekordmanem trati se stal Milan Maršoun ml.,
který ovál zaběhl za 1.05, za ním se s tratí nejlépe poprala Adriana Truxová a bronzovou medaili v kategorii
„dospěláci“ bral Honza Batěk. Kategorie MŠ + 1. třída měla trať zkrácenou. Nejlépe si s tratí poradila
Maruška Burdová a Ondra Los, hned za nimi doběhla Terka Vrbová a Toník Leskota a 3. místo obsadila
Verunka Tauscheová a Tomášek Kareš. V kategorii 2. - 4. třída zaválela Natka Vrbová a Martin Hornof,
stříbro brala Bětuška Šleisová a Tom Cimpl a za nimi doběhla Viky Mendlová a Gusta Pečiva. V kategorii
5. - 7. třída nejlépe zaběhla Barbora Střížková, Vojta Radla a Kuba Vorlíček. Trať dlouhá 450 m byla velmi
náročná, neboť slunce naplno pálilo. Všichni závodníci trať zdolali na výbornou a všem patří velké díky. Jen
dospěláků se na trať postavilo hned 38 a myslím si, že toto je nejlepší způsob, jak děti zvednout od PC a
ukázat jim správnou cestu.
Doprovodným programem bylo tradiční malování na chodník, letos na téma „Co bych chtěl mít doma za
zvíře“. Do role hlavního porotce byl pasován DJ Vašek, který celé dopoledne oživil krásnou hudbou.
Nakonec byli odměněni všichni. Celý program byl zakončen společným opékáním buřtíků.
Za rok při 6. ročníku Májového běhu se budeme těšit i na vás, kterým to letos nevyšlo. Za kulturní komisi
Lenka Šidáková

MÁJOVÝ
BĚH
PRO MARTÍNKA,
8. 5. 2018
MÁJOVÝ BĚH PRO
MARTÍNKA,
VYBRALO
SE 12 050 KČ, DĚKUJEME

12 050 KČ

