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TISKOVÁ ZPRÁVA
Mariánskohorské čeká náročný víkend, přinese pouťové veselí i sportovní klání
Předposlední zářijový víkend slibuje obyvatelům Mariánských Hor a Hulvák bohatý program.
Na své si přijdou jak milovníci zábavy, tak ti, kteří rádi sportují. V sobotu 22. září se mohou těšit
na tradiční Čertovskou pouť a hned o den později, v neděli 23. září, mají celé rodiny možnost
se vyřádit na Sportovním dnu pro rodiče a děti.
Tradiční pouť s kolotoči, trampolínou a skákacím hradem se uskuteční v sobotu 22. září, stejně
jako v loňském roce v prostoru bývalého areálu TJ Baník, dnes sportovního areálu u kostela Panny
Marie Královny v ulici Raisově. Kolotočáři začnou roztáčet své stroje od třinácté hodiny a nezastaví
je až do devatenácté hodiny do večera. Stánky s nejrůznějšími dobrotami budou zase lákat
návštěvníky na grilované speciality a cukrovinky.
Program bude letos opravdu pestrý, kromě tradičního vystoupení dětí ze škol a zájmových
kroužků a folklórního souboru Hlubinka, pobaví zejména děti Kouzelná klaunice. Večer pak bude
patřit hlavní hvězdě, a to nejlepšímu imitátorovi slavnějšího jmenovce, Kamilu Emanueli Gottovi.
„Ráda bych upozornila návštěvníky, že došlo k úpravě programu. Z technických důvodů
nemůže dorazit skupina Waldemar Matuška Revival, ale myslím, že se nám podařilo zajistit
více než plnohodnotnou náhradu, kterou ocení hlavně dětští návštěvníci, a to skupinu
Maxíci,“ vysvětluje starostka Liana Janáčková (NEZÁVISLÍ). Maxíci, kromě osvědčených hitů
známých z původních Maxim Turbulenc, hrají i nové autorské písničky, které se objevují na
nedávno vydaných albech. Od 15 hodin v rámci akce proběhne oceňování osobností a
reprezentantů obvodu.
Na neděli 23. září připravilo vedení mariánskohorské radnice ve spolupráci se sportovní a kulturní
komisí rady městského obvodu další akci pro rodiče s dětmi, na které se mohou společně pobavit
a tentokrát si i zasportovat.
„Začínáme od 14 hodin v areálu lukostřelby. V případě nepříznivého počasí se akce
v mírně omezeném rozsahu přesune do nedaleké tělocvičny Základní školy Gen. Janka.
Samozřejmě o tom budeme všechny příchozí a účastníky včas informovat – ať už na
facebooku městského obvodu, nebo oznámením na bráně ke hřišti, odkud je to ke škole
už jen kousek,“ říká místostarosta Patrik Hujdus (NEZÁVISLÍ).
Účastníci sportovního dne budou rozděleni do pěti věkových kategorií: děti do šesti let, od šesti
do deseti let, od 11 do 14 let, dospělí nad 15 let a senioři nad 50 let. Připraveny jsou různé
soutěže, například běh na čas a chybět nebude také doprovodný program v podobě deskových
her, mini ping-pong či šlapací autíčka. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží od městského
obvodu hodnotné ceny, ale i pro ostatní jsou připraveny drobné odměny.
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