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        Známe kúpalisko v Dolnej Strehovej v okrese Veľký Krtíš bude toto leto pre rekonštrukciu
a výstavbu nového wellness centra zatvorené. Realizátori výstavby síce pôvodne počítali s
ukončením stavebných prác a jeho otvorením v auguste, avšak pre nepriaznivé poveternostné
podmienky počas celej zimy sa plán pravdepodobne nepodarí naplniť.          
&quot;V decembri a januári sa na stavbe pracovalo len na 25 %,&quot; povedal TASR starosta
obce Dušan Mališ. Z tohto dôvodu pokladá termín otvorenia kúpaliska v auguste tohto roku ako
málo reálny. Obec, ktorá je 50-percentným vlastníkom spoločnosti zastrešujúcej stavbu, dnes
uvažuje, či nový akvapark s celoročným využitím otvorí postupne, ako budú pribúdať
dokončené stavby, alebo ho sprístupní o niekoľko mesiacov neskôr, keď bude kompletne
dobudovaný.        

Obec na stavbu termalparku získala takmer 5,18 milióna eur z eurofondov. Rovnakú sumu musí
ešte vynaložiť nová spoločnosť prostredníctvom úveru. K doterajším piatim bazénom by mali
pribudnúť ďalšie dva, vymeniť by sa mala tiež celá technológia i systém čistenia termálnej,
37-stupňovej vody. 

Súčasťou wellness centra bude aj 100-lôžkový hotel. Jeho výstavba sa začala vlani v apríli,
pôvodné bazény sa začali búrať po letnej sezóne.        Po rekonštrukcii bude okrem nového
vzhľadu tou najpodstatnejšou zmenou prechod zo sezónnej prevádzky na celoročnú. 

V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) bude po termalparku vo Vyhniach druhým
takýmto zariadením.        Kúpalisko v Dolnej Strehovej patrí k najstarším na Slovensku.
Postavené bolo pred 50 rokmi. Ešte v 80. rokoch uplynulého storočia bolo jedným z najväčších
a najnavštevovanejších. Núdzu o hostí nemalo ani v uplynulých rokoch. Vydarená bola
napríklad sezóna v roku 2007, keď ho navštívilo asi 100.000 ľudí. O rok neskôr prišlo asi 82.000
ľudí.        Značnú časť návštev tvoria rekreanti z Českej republiky a Maďarska, hranica ktorého
je od Dolnej Strehovej vzdialená len šesť kilometrov. Ubytovacia základňa neďaleko kúpaliska s
245 chatkami má kapacitu 980 lôžok.
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