
Nadácia AIianz vyěleni|a peniaze na mobilné
ihrisko pre tatranské deti

STARÝ sMoKoVEc,aRATIsLAVA . Mestská Polícia vyso-
ké Tatry (MsP vT) začne tento Íok na jar yýučbu dopnvnej Ú.
choiY s vlastnim mobilným ihŤfukoin. Posl€dnýd seden m.
kov 3i É tieto účely Požičiavata vybav€ni€ a teÍaz sa iej vďa.
ka pÍoiektu, ktoÚ poslala na ádÍ€6u Nadá.ie AliáE, Podári.
lo ziskať filan.ie na zá}úPenie doPrawých značiek kúeÍov,
kolobežiek a pÍechodu pŤ€ Chod.ov.

',Mine z toho fidosť, dotefiz Taťranskí mesťskí pofiGjti si M
sfte sí ihtisko obiednáoLli nkkoÍ Prevenď u školoPovinných d€-
ko dní íIoPÍedu a nerizsastalo, ž} ridáÝjnz ežai
flapokoi sfre nena|i dobté Poča. a PÍiPraWjú in
síe' Dokofica sa nán slalo, ž2 pti srá|e zalji^aýé
jeho tnnspo|le 

"odič 
haufiul pÍogramy, kto-

a nugeli sne Úchlo náisť iné Íie. é irn PoíúhaÉ
šdie, dko ho k náfr do vls 'ob!.' Pri jednoduch.
Tatier íIoP L,iť',' oPislje kom. šomzáPmat.ní
Plikácie]ozefstefáňák,zásfup. sipravidielcest-

V Tattanskejlomniciplibudne Gondola, na silbskom Plese šesťsedařka
!.YsoKÉ TATRY - Lyži-i sa móžu t€šiť! Medzi štartom

a skalnaýn plesom ich už budúcu zimu iná voziť Íomaký
tyP lanovky, alý Pted touto sézónou dokončiri na južíei 6tÍa.
ne chopku. chystajú sa aj dalši€ investície. A niel€n v TatÍan-
skej LoÍ'lici ále i na Štrbskon PlBe.

s ýstavbou lanovky s Pát' Inv-estície tento řok čáka-
násťmiestnymi kabinami ty. jú aj strbské Pleso. ,,Pl'níl?.
Pu condoláby.hcelizačatnž fie L\b"dovť šBťs?načka,ú ld.
v fiájj'. ,,Tak, aby bo]a no?á tech. noÚú d|áhu, tozšínť časť eIis
flo]ógia uoedená do pftuádzky tl|iúcnh ziazdoeiek a lvbudouť
na zinnú sezóku 201j/2014,,, noaú frodtú ziazdopku so zas e
Povedala hovolkyňa Tatry
mountain resoÍts (TMR) Zuza-
na Fabianová' Zvolená tech.
noló8ia bude Podla nej Po-
skytovať váčšiu istotu pri pre'
PÍave Ža nePÍiaznivých Pove-
temosťných podmienok. Kým
súčasná lmovka móže Premá'
vať len pri ý.hlosti vetra do
16mls, nová kabínka zvlád-
ne vietor aj s ýchloséou oko-
|o 24 aŽ 25 í'l.ls' ,sa ozrcine'
že sa zoýši oj prcpťaaná kapacita
zo súčosných 900 na 240a osób
za hodifr u,,, doda|a F ab''arcÝá'
Náklady na výstavbu vyčisli'
li na zhruba 9 miliónov eur'
',Z d.alších plánopahých inpestí
cií fióžene spofrenúť n@ú frod.
ťú zjazdol,k na Bakal,ei hore a
naoú frodtú zjaz1olku so zasnť
žopafiíft d snehouýni zibra|1í1'
ni zo skolflatého p]esa na Čučo.
/'ed*y,,' doplnilá Fabianová.
ok.em toho na ieseň Plánujú
áj zváčšenie 8ast.á na skalna'

spřavodaiglvo ÍD é,2J2o13

ca náčelníka MsP VT'

N a d á c i a

la na ti€to úč€ly

1,idifue paklok!' Pn'áci pnchidza
iú do škol! a ne1Edií1 o cestfiej pÍe.
fuiule ýaro nič. lú udot1IEli sa
z rcka na rok zl@ujú a taki šfultá.
ci, u týcl, už nMLoidno ai Ulsled.
ly,,, konštafuje St€faňák. Roč:
ne im prejde mkmi okolo tisic
deÚ okÍ€Ín ých z tahanských
šk6L chodi,á aj za i.h Íovesník'

Úi dÓ zdiaru ó

tov- V minulosti už zaPlatili do.
tlač Pex6a s dopranou temati.
kou, ktore deti Po absolvovaní
doPramej Yicholy dostávajú'

,Ptrunciq fter]zi deťhi je,el|
||1i ílóležitá. Ročne nálfr na 1l@en.
slťých ces!óch zofrie/a u!še piiťÍte
siat detí a na k,ždó z nich Pťipr.
dó dhlších de\at', ktoré Po zrune
ií pÍi doPťaon.i nehode ftdjú tť.
ul é fl ásl e dk!,,, hoý o Í i zásfup ca
náč€lníka MsP vT'

Projekt  mobi lného do
PÍavného ihliska nie je jedi.
ným. DoteÍáz rozdávali de
tbm Pexesá aj kižovky zame.
Íeé na cestnú doPravu, Ťeflex.
né vesťy, Predmety, dokonca
aj cyklistické PÍilby. K!6li de
ťom z mat€rských šk6l 5a zasa
zapojili aj do Projektu Zajačik

nej Premávky,
odteraz už nebude prob. aleájufužovaníÍ'.ilykovakosa

lém sa PrisPósobiť nielen \Ťto- má účashík ceshej PEftívky
chom Pďóia' ate navštaovať sPráváť,óužzPohlrduvodiča,
ško]ské zariadenia ai čast€jšie. bicyklishr alebo chodca ,,Naoz4j

vmím vo výške trisťo eur' Nie
je to však Po Prvýkrát, čC; si tá.
to sPolohosé všimla a-ktiviťy
tatranských mestských PoI jcai B€cePáčik. ria)

žouÍifr ,,, koI*Elizoý a|a F a.

Lyáďske sbeďsko řlEbi€.
nok v Starom Smokovci si na
svoiu modemiáciu bude nu.
siďešEPo&at. ,,zatial' ie ! štá
diu ptíp|ooy, !j, hodnotia g frož.
nosti lozL9ja zpohlad teftn lch
do,'osti' Úďseíielch zd j@ a ifl.
žiniefiIryú sietí,,, \ysvelJ,]|a Fa.
bimová. Tento Prcces je Poďa

nq časovo fuírc&ý a zatiar nie
je možné Povedať, ako ýchlo
sa PresÚie pťiPadný invesEelý
rozvoj do tejto lokálity. ,,T,7.ž tť&
bafroť fu ile|eli čBMfuiločfré d

L,iro entálne a úzenfropláfio,acic
races!' Preto je plerlpok|'d, že Pn
paíIÍe d'alšb inusticie budú ď|e Í..
alífure u Tananskej Inftnici a dž
poton r Snokoococh," dodalaho-
vďkÉa' (peo

Potenciál vidia ai v poba|tských ktaiinách
STARÝ sMoKoVEc - Do vFokých Tatier choí pÍilákať

viac návštevníkov z Poba||ia. "Keďže Pobaltské ktaii\'y fie,na-
jn hory, je to prc nás leIká šal.a',, netaií sa Lenka Máťašov.
sk4 Úkomá Íiaditerka oblastnei oŤganizáci€ c$tovňého ru.
chu Región výsoké Tatry.

Koncom minulého ťýždňa
do TáiieÍ Preto zavítali novi.
ruíri a televizne štáby z Liťry,
Lot./šska a Estónska. ,,u*]',ať
priafio bajinu a odpÍezenloldť
iý ! teldízii ie lo flIjlepšie pro
,la,, doPlnila Maťašovská' Po.
čas svojej info@sty si sťtHi Po
zíi€ť ni€len tahanské lyžiďske
strediská ale užili si aj Pop.ad-
sk'ý akvaPark, večemú zábaw
a ochutnali i to naj]ePšie, čo
Ponúka miestna 8astrcnómia.

',v frinulosti sa ok!ivít!
I' blchto kroji|1ách ne|,ytíjí|li' fre-
boli žk|1fle iiÍoces!! pte no1,ini
rcI,. Teraz kon nikuiene s kd-
noý ogefltúlou, ktotó frón poruá

ha či ýž pn kafrpani aleba lydá
1)a í t\ačoalch spr,iL,,', ýysýern.
la Máťášovská.

Na Pobaltské kŘjiny upda.
mit Re8ión Vysoke Tatry svo.
ju Pozomosť už Před touto '.
M. ',]e lo paÍenciólny !th,I.ne
sme začali vypíjať alketinqo.
ú ahiliÚ už red zifrnou ýzó'
no a ako ukaz iú ajštalistit, za
púledfu Úž|1ne, |en flóťasI hostí
z poboltsbkh kÍajifl zÍěínn. Ná".
št@níci z hichlo bajin k fláfr pn
chádzaiú a taňi' fienajú s ťln Ln.
b e c p1ob l éfr ,,' konštatoý ala l.l''.a.
ťašovskí. V Tatíách dovol€n.
kliú nyč'i're rýždeň- 'y!hl'a'
dáL,ajú rózne škáU llbltoL,ania,

fr14dí dólajú p/edflosť lacfieišie
na by|o"í1niu í1rodii! s dc|'fri
a bonitnejšía k|ientela Úyhradóu
š ft,o rh| iaíI i čkole ho tel ! s loe 1 l n c s s
ce n fu aft i',, ozÍ 4Í a poži ad, aý'
ky Pobaltských návštewikov

Pobaltský tlh je podLa nej
atraktivny áj z iného dóvo
d!. ,,Nie sú to l'ýdia' ktotí ará.
bajú ulni !el.a, teda nie sú E|
ni bahatí, čiže PúI]e sloí,ensko ý
p|e flich ftiesto' kde fróžu tťáDit'
ziil,1ú doL,olefifu,,, doda|a Ma-

Potenciál vidi aj na UkŘjine
a vBielorusku, kde je tiež dosť
záujemcov o zimú lyžovačku'
,,Teraz flás @Ifti pťek*pi|o Ru'
nukqko' tdkže nožno í1o bud|ic
na sa zafteriane aj na teflto trh,"
uzavr€la Výkonná řiadit €Lka
Regiónu Vysoké Tatry' (Pet)


