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a najdôležitejšie časti som sa snažil zaznamenať.
„V roku 2007 sa zastupiteľstvo nášho mesta
rozhodlo, že predtým, ako sa vyhotovia konečné plány výstavby nových objektov na území
termálneho kúpaliska, oslovia sa rôzne spoločnosti, ktoré sa sústreďujú na konzultačnú a
poradenskú službu na úseku turizmu a rekreačných služieb. Spolu s nimi sa vyhotoví vízia celého nového komplexu nášho termálneho kúpaliska. Vo Veľkomederskom hlásniku sme zverejnili i výzvu v tomto duchu a na prekvapenie sa
nám prihlásilo až 13 rozličných spoločností. Z
nich sme potom vybrali jednu Holandsko-slovenskú konzultačnú spoločnosť a musím sa priznať mali sme šťastie pri našom výbere. Vybrali
sme si jednu z veľmi skúsených spoločností,
ktorú vedie známi odborník Erik Hajdeman.
Dali sme si s nimi vyhotoviť štúdiu, ktorá nás
oslovila a v plnej miere uspokojila naše predstavy. Obsahovala celú škálu možností, na zvýšenie
atraktivity nášho termálneho kúpaliska. Okrem
rozšírenia vodnej kapacity novú tvár získa
vstupná hala, v ktorej by si miesto našli malé
obchodíky, pnúkajúce rozličné pamätné predmety. Vybudujú sa nové športoviská, kongresovo-zábavné centrum. Nové rozmery a zaujímavosti pribudnú aj na štrkovisku a maximálne sa
využijú i ponúkané možnosti lesoparku, ktorý sa
rozprestiera na viac ako 2,3 hektárovej ploche.
Práve tu by mala začať na jar výstavba atraktívneho lanového parku TARZANIA. Rozšírili by
sa plochy s rozličnými vodnými, ale aj pozemnými atrakciami, zábavnými parkmi pre deti, aj
pre dospelých. Mnoho skúseností nami vybraná
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poradenská skupina čerpala práve z Holandska,
preto sme sa rozhodli ešte pred zahájením
výstavby novej časti nášho termálneho kúpaliska umožniť zamestnancom okrem zoznámenia
sa s tunajšími pracovnými postupmi, získať určitú predstavu o tom, ako to o niekoľko rokov
bude vyzerať v našom termálnom kúpalisku.
Iste ste si všimli, že každý objekt, ktorý sme v
Holandsku navštívili mal určitý symbol, ktorý
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doprevádzal návštevníkov počas celého ich
pobytu v zariadení. Či to bola žaba, alebo vodná
víla, bolo to veľmi efektné a milé. Preto sme sa
rozhodli že aj naše termálne kúpalisko bude mať
svoje tematické zameranie – bude to stredovek,
konkrétne obdobie vládnutia Mateja Corvina
so symbolikou a to čierneho havrana,“ dozvedeli sme sa od Ildikó Dobisovej.
Text a foto: Vladislav Kmeť
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Treba myslieť aj na turistickú infraštruktúru
Turistický rozmach pre mesto Veľký Meder
i vďaka dobrému menu termálneho kúpaliska je v určitom slova zmysle i akousi výzvou
pre neustále zveľaďovanie už existujúcich
zariadení, ale aj na rozširovanie turistickej
infraštruktúry. Pochopili to i podnikatelia a
snažia sa rôznymi súkromnými investíciami
prispieť k výstavbe reštauračných a hotelových zariadení.
Svoje miesto si tu nájde i výstavba apartmánov, krytých, ale i otvorených športových
zariadení. Práve v týchto dňoch bola investorovi odovzdaná viac ako dvojhektárová parcela za účelom vybudovania inžinierskych sietí.
Na tomto krátkom akte sa zúčastnil i primátor
mesta Ladislav Rudický, ktorý maximálne
podporuje každú iniciatívu z podnikateľskej
sféry, ktorá prispieva k rozvoju mesta.
„Okolo areálu termálneho kúpaliska chceme vybudovať oázu oddychu, akési samostatné kúpeľné mestečko so všetkým, čo návštevníci nášho termálneho kúpaliska k tomu aby
sa dobre cítili potrebujú. Pozemky, ktoré
súkromným investorom ponúkame sa nachádzajú v tesnom susedstve nášho termáplarku,
ktorý je obkolesený prekrásnym lesoparkom.
Atraktívnosť pozemkov je o to väčšia, že naše

mesto v budúcom roku pristúpi k výstavbe
nového krytého rekreačného komplexu, ktorý
rozšíri kapacitu doterajšieho už existujúceho

komplexu až na 1500 návštevníkov. Pravdaže
tento komplex bude pre záujemcov prístupný
po celý rok.
Text a foto: Vladislav Kmeť

