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      Plaváreň ustúpi železnici, mesto od konca minulého roka preto stavia novú. Hotová má byť
na jeseň.        Poslednú sezónu má pred sebou letná plaváreň v Trenčíne, ktorá čoskoro ustúpi
modernizovanej železnici.   Konštatovali to zamestnanci mestského úradu po obhliadke prác na
výstavbe novej letnej plavárne, ktorú budujú len niekoľko minút cesty peši od tej súčasnej. Jej
výstavba si vyžiada 5,1 milióna eur.    Hotová je hrubá stavba vstupného objektu, kde v
súčasnosti robia strešnú krytinu a druhé podlažie. „Máme vybudované strojovne pre dopadový
aj plavecký bazén. K týmto dvom bazénom máme hotovú aj spodnú výstuž. Na oddychovom
bazéne robíme podkladné betóny a začali sme aj s výkopovými prácami pre detský bazén,“
zhodnotil práce stavbyvedúci Jozef Svatík. Generálny riaditeľ zhotoviteľa stavby, spoločnosti
VOD-EKO, Peter Klačman doplnil, že práce pokračujú v súlade s harmonogramom a zmluvný
termín dostavby, október 2010, určite dodržia.    

Novú plaváreň začali stavať koncom minulého roka v rekreačnej časti mesta Ostrov. Pôvodne
mala stáť až 6,1 milióna, tender zrazil cenu o milión. Plaváreň bude mať o štvrtinu väčšiu
kapacitu, tobogany, plavecký bazén a tzv. zážitkový bazén. Terajšiu plaváreň kúpili Železnice
Slovenskej republiky za 4,38 milióna eur. Z toho mesto využilo milión na výkup potrebných
pozemkov na Ostrove. Hovorkyňa mesta Erika Ságová potvrdila, že súčasnú plaváreň čaká jej
posledná sezóna. Mesto však deklarovalo, že aj na novej plavárni bude zachovaný výhľad na
dominantu mesta, Trenčiansky hrad.    Modernizácia železnice a súvisiaca prekládka trate si
okrem plavárne vyžiada aj zbúranie desiatok domov. Celkovo sa sťahuje tridsať rodín. 

Mesto v posledných rokoch s obyvateľmi úspešne rokovalo a čoskoro by mali byť všetci v
nových domovoch. Primátor Trenčína Branislav Celler spresnil, že sedemnásť z tridsiatich
majiteľov domov uprednostnilo finančnú kompenzáciu pred výstavbou nových domov. 
Železnice v súčasnosti modernizujú úseky medzi Novým Mestom nad Váhom a Zlatovcami pred
Trenčínom a medzi Trenčianskou Teplou a Belušou. Na etape cez mesto Trenčín sa pracovať
ešte nezačalo. Minister dopravy Ľubomír Vážny predpokladá, že tender na etapu by mal byť
ukončený do troch mesiacov. V roku 2014 by podľa ministra malo mať Slovensko
zmodernizovaný úsek od Bratislavy po Púchov.    
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