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Trenčianske Teplice
v piatok oficiálne otvárili nový vonkajší bazén priamo na pešej zóne. Jeho výstavba si vyžiadala
3,6 milióna €. Podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti Tomáša Vranku ide o najväčšiu
investíciu do kúpeľov za posledných vyše desať rokov. Do Trenčianskych Teplíc ročne prúdia
tisíce ľudí za liečbou ochorení pohybového ústrojenstva. Kúpeľné mesto roky trpelo tým, že
nemalo otvorený bazén. 
Nad Teplicami je síce do skaly vytesané unikátne kúpalisko Zelená žaba, to je však od roku
2000 zatvorené.    Výstavba bazéna sa nezaobišla bez problémov. Proti jeho výstavbe na
mieste parčíka uprostred pešej zóny protestovala časť obyvateľov, petíciu proti zámeru kúpeľov
podpísalo vyše 700 ľudí. 
  
Bazén mal byť pôvodne otvorený do konca júna, kúpele museli za každý deň omeškania platiť
penále tisíc korún (33,19 €) mestu, ktoré pozemky kúpeľom poskytlo. Bazénom sa zaoberal aj
Krajský stavebný úrad (KSÚ) v Trenčíne , ten však dospel k názoru, že územné rozhodnutie aj
stavebné povolenie nebolo v rozpore s územným plánom.      

Nerezový bazén s vodou vyhrievanou na 33 až 36 stupňov nesie názov Grand, vybrali ho ľudia
v hlasovaní. Takto sa volal hotel, ktorý kedysi na mieste bazéna stál. Bazén má viacero
vodných atrakcií, napríklad vzduchové lôžka, sedadlá s hydromasážnymi tryskami, či bodové
chrliče vody. „Nový vonkajší bazén nielen zvýši atraktivitu a štandard poskytovaných služieb v
našich kúpeľoch, ale zároveň bude vhodným doplnkom liečebného aj relaxačného kúpeľného
program,“ doplnil Vranka.    

Bazén poslúži kúpeľným hosťom, ale aj širokej verejnosti. Je spojený s liečebným domom Krym
a bude spojený aj s relaxačným domom Tri srdcia, ktorý kúpele plánujú vybudovať. Výstavba
bazéna je prvou etapou investícií do kúpeľov. Kúpele Trenčianske Teplice sú s 800 lôžkami
tretie najväčšie na Slovensku, ročne ich navštívi približne 19 tisíc domácich a zahraničných
hostí.    
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