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TISKOVÁ ZPRÁVA
Dopravní hřiště v Mariánských Horách se slavnostně otevře už zítra

Na nově vybudovaném dopravním hřišti v areálu Základní školy Gen. Janka, které bude od dubna 
sloužit veřejnosti, se uskuteční velká akce. Vedení radnice totiž na úterý 10. dubna od 16 hodin 
připravilo jeho slavnostní otevření.

„Hřiště jsme vybudovali bez dotací z vlastních prostředků našeho městského obvodu a jsme za něj
rádi, protože každý obvod podobný prostor nemá. Slavnostním otevřením ho fakticky předáme 
k užívání škole, ale především také veřejnosti. Na všechny, kteří se přijdou na hřiště podívat, čeká 
bohatý program,“ říká starostka Mariánských Hor a Hulvák Liana Janáčková. Dodává, že součástí 
programu bude také čipování kol syntetickou DNA, které provede Městská policie Ostrava: 
„Čipování zajistila naše radnice a pro zájemce bude zcela zdarma.“ 

Strážníci městské policie také ve spolupráci s dětmi ze základní školy předvedou, jak dopravní 
hřiště správně využívat, a pro přítomné dětské návštěvníky připraví hry a soutěže. Na slavnostní 
akci nebudou chybět ani mažoretky, roztleskávačky a klauni, samozřejmostí budou hudba 
a občerstvení. Hřiště bude přístupné už od 15.45 hodin. „V případě nepřízně počasí slavnost 
nechceme zrušit, pouze ji o týden přesuneme, uskutečnila by se 17. dubna. Věříme ale, že se 
vše vydaří a změna termínu akce nebude nutná,“ uzavírá Liana Janáčková.

Dopravní hřiště u ZŠ Gen. Janka budou využívat školy pro výuku pravidel chování na 
komunikacích, v odpoledních hodinách bude určeno veřejnosti. Děti si zajezdí na kole 
v bezpečném prostředí a ještě se mohou naučit dopravní značky i pravidla silničního provozu. 
Na hřišti je navíc připraveno také zařízení pro provoz letního kina. K dispozici bude obyvatelům 
obvodu, ale i dalším návštěvníkům už v letošním roce. 

Co je čipování kol?

 moderní metoda spočívající v nanesení látky obsahující mikrotečky se specifickým kódem
 všechny sady jsou zapsány v databázi Městské policie Ostrava a také v mezinárodní 

databázi výrobků REFIZ (registr forenzního identifikačního značení)
 v případě krádeže je snadnější kolo identifikovat a vrátit právoplatnému majiteli
 značení nelze provádět za deštivého počasí, po značení se také nedoporučuje jezdit 

v mokrém terénu
 chcete-li nechat své jízdní kolo označit, musíte si s sebou přinést průkaz totožnosti a 

doklad o způsobu nabytí kola (doklad o koupi, faktura apod.), pokud jej nemáte, na místě 
vypíšete čestné prohlášení

 děti mladší patnácti let musí být při čipování kola v doprovodu rodičů nebo jiného 
zákonného zástupce
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