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Vážení kúpeľní hostia,
milí čitatelia!

P

ripravili sme pre vás uţ štvrté číslo nášho časopisu, ktorý sme začali vydávať v tomto roku. S potešením konštatujem, ţe máme od vás, čitateľov, na jeho obsah i formu spracovania, aj distribúciu, dobré ohlasy. Naším cieľom bolo a aj v tomto
čísle je, aby sme vás poinformovali, čím v týchto
dňoch ţijú Kúpele Bojnice. Čo nové pripravujeme,
aby klienti mali u nás väčší komfort, aby sa zvýšila
kvalita kúpeľnej starostlivosti, aby ste sa vy, naši návštevníci a pacienti, cítili počas pobytu v našich kúpeľoch dobre a radi sa k nám vracali.
Aj v tomto čísle, ako sa uţ stalo tradíciou, na prvých
stranách prinášame rozhovor s človekom najkompetentnejším, predsedom predstavenstva a riaditeľom
akciovej spoločnosti inţinierom Slavomírom Eliašom.
Musím sa priznať, ţe ho obdivujem, pretoţe mu bez
pochybností leţí na srdci v prvom rade rozvoj kúpeľov. Okrem rozširovania moţností pre kúpeľnú liečbu, stará sa aj o to, aby donedávna zanedbané okolie
kúpeľov zmenilo svoju tvár. Za posledné roky takto
pribudli nielen nové alebo zrekonštruované liečebné
domy, ale aj iné objekty. Sú to napríklad neprehliadnuteľné štíhle veţe v areáli, ktoré prekryli nevzhľadné
miesta vrtov termálnej vody, či skrášlené jazierka, kde
pôvodne vyvierala liečivá voda prirodzeným spôsobom.

Štýlové oplotenie ohraničuje areál bojnických kúpeľov.

V podobnom štýle
vyrástol estetický plot
okolo kúpeľného areálu a tieţ nový, ešte
celkom nedokončený
vstup do kúpeľov.
Nehovoriac o upravených a zatrávnených svahoch, vyčistených lesných porastoch, parkovej a kvetinovej výzdobe, či
budovaní nových
ciest a chodníkov. Môţem potvrdiť, ţe všetky spomínané úpravy sa uskutočnili podľa jeho vlastných
návrhov a projektov. Pritom má ďalšie smelé plány,
ktoré sa dotýkajú nielen kúpeľov ale aj kúpaliska
Čajka a jeho okolia. Ako ho poznám, vţdy vytrvalo
hľadá a nachádza moţnosti, vrátane finančných, ako
tieto ciele naplniť.
Blíţi sa čas Vianoc a príchod nového roka. Mnohí
z vás, tak ako kaţdý rok, ste sa rozhodli tieto sviatočné dni preţiť u nás. Ţelám všetkým našim čitateľom
príjemné preţitie posledných dní tohto roka a do
roku 2018 veľa šťastia a zdravia, ktoré si môţete
upevniť aj v našich kúpeľoch.
JUDr. Ctibor STACHA
predseda redakčnej rady
a predseda dozornej rady Kúpele Bojnice, a. s.
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Tento rok bude patriť medzi
najlepšie v histórii
Pokračujeme v rozhovore s predsedom predstavenstva a riaditeľom akciovej spoločnosti Kúpele
Bojnice Ing. Slavomírom ELIAŠOM. Tak ako aj v predchádzajúcich číslach nášho časopisu, sa ho
pýtame nielen na to, ako sa kúpeľom v hlavných ukazovateľoch darí, ale aby bliţšie objasnil, čo sa
v kúpeľoch zmenilo od posledného uverejneného rozhovoru. Dozviete sa tieţ, čo ešte chce do konca
roka stihnúť, alebo čo má v pláne na prvé mesiace budúceho roku 2018. A odpovie aj na otázky
osobného charakteru…
⁎ Takže poďme po poriadku. Blíži sa záver roka. Pre
kúpeľné zariadenia je to obdobie, kedy počet pacientov klesá. Ako je to v týchto dňoch (polovica novembra - pozn. red.) v Bojniciach? Čím žijú kúpele…?
- Môţem povedať, ţe naše kúpele ţijú obvyklým
spôsobom. To znamená, ţe aj po skončení letnej sezóny máme naše ubytovacie kapacity, je to 900 lôţok,
prakticky plne obsadené. Len na porovnanie, hotely
v meste Bojnice sú v týchto dňoch obsadené na 10 –
15 percent. Práve dnes som sa informoval a zistil som,
ţe máme voľnú iba jednu jedinú izbu. Očakávam, ţe
záujem o liečebný alebo relaxačný pobyt v našich
kúpeľoch bude pokračovať do konca roka. Je teda
predpoklad, ţe rok 2017 bude patriť medzi najlepšie
v histórii.
⁎ Kúpeľní hostia registrujú neustále veľmi čulý stavebný ruch
v areáli kúpeľov. Na
čom všetkom pracujete?
- Všimnúť si to musia
najmä tí, ktorí sú ubytovaní v liečebnom dome Lysec. Hneď vedľa
totiţ vyrastá budova
moderného rehabilitačného centra. Dúfam, ţe
to hostí a pacientov veľmi nevyrušuje. Sľubujem im, ţe v priebehu
šiestich mesiacov budú
stavebné práce ukončené. Potom uţ budú stavbári dokončovať interiér a postupne začneme
centrum vybavovať technológiou. Len pripomeniem, čo sme uţ uverej-

nili v minulom čísle nášho časopisu. Centrum bude
mať dve nadzemné podlaţia. Jeho súčasťou bude
oddelenie vodoliečby, vybavené najnovšími typmi
vaní, spolu s relaxačnou miestnosťou s výhľadom do
kúpeľného parku. Taktieţ plánujeme vytvoriť oddelenie špeciálnych zábalov. Súčasťou bude beauty časť,
venovaná kráse, teda všetkému, čo slúţi kráse tela,
vrátane kozmetiky, ale aj pohybových a stravovacích
aktivít. Do portfólia našich produktov mienime zaradiť aj úplnú novinku v bojnických kúpeľoch, budeme
sa tam venovať aj ajurvéde. Je to liečba, ktorá na
základe starovekej metódy, silou a vôňou liečivých
olejov z exotickej Srí Lanky, pomáha získať rovnováhu ţivotnej energie. Chceme, aby tam bol relaxačný
priestor aj pre jogu.
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⁎ Ale pripravujete aj nové izby pre klientov…
- Uvedomujeme si, ţe záujem o naše kúpele neustále rastie a preto hľadáme moţnosti ďalšieho rozširovania ubytovacích kapacít. Zatiaľ nepočítame s výstavbou nových kúpeľných domov. Napriek tomu však
čoskoro pribudne v rámci rekonštrukcie aj vybudovanie nadstavby nad viacerými objektmi, dovedna 64
lôţok prvej triedy, teda spĺňajúcich podmienky aj pre
tých najnáročnejších klientov…
⁎ Čo však bolo doteraz pre vás najťažšie, čo by ste
chceli vyzdvihnúť ako úspech?
- Musím povedať, ţe po troch rokoch intenzívnych
svahových zemných úprav sa nám podarilo v hornej
časti kúpeľného areálu dokončiť horizontálne komunikácie. Sú to chodníky a cesty, ktoré vedú od všetkých kúpeľných objektov, po celom svahu aţ k hotelu
Régia a kúpalisku Čajka. Rozhodujúci bol v tomto
smere práve tento rok. V letnom období boli pre stavbárov dobré podmienky, veď aţ sedem týţdňov nepršalo. V týchto dňoch sme po skončení vegetačného
obdobia mohli začať aj výsadbu mladých stromčekov
po oboch stranách komunikácií, ktoré majú dovedna
pribliţne jeden a pol kilometra. Vznikne tak veľká
aleja. Zvolili sme mliečne javory, ktoré budú po rokoch dominantné a najmä na jeseň aj veľmi estetické vďaka sfarbeniu listov. Tristo stromov, ich výška

je pribliţne päť metrov, naši ľudia dokázali vysadiť
za tri dni. Teraz ich ešte budeme, podľa toho ako sa
bude vyvíjať počasie, ešte zalievať. Potom budeme
v areáli postupne odstraňovať prestarnuté stromy.
Cesty ešte čaká vyasfaltovanie. Po okraji komunikácie sú uţ namontované aj lampy. Keď v závere roka
návštevníci prídu na tradičné silvestrovské pobyty,
budú rozsvietené ako na Champs Elysées.
⁎ Na brehu jazierka oproti Bašte pri prameni takisto vyrastá nejaký objekt. Prezradíte čo to bude?
- Budujeme pre návštevníkov a kúpeľných hostí
miesto pre relax, s krbom a priestorom na opekanie,
či grilovanie. Uţ počas fašiangov v budúcom roku
by sme chceli pripraviť zabíjačku aj s ochutnávkami
zabíjačkových špecialít. Moţno sa nám podarí vytvoriť novú tradíciu…
⁎ …taká intenzívna výstavba si vyžaduje aj značný
počet pracovníkov. Ktorá firma ju zabezpečuje?
- Všetko prebieha v našej réţii, tieto práce si zabezpečujeme vlastnými ľuďmi. V priebehu roka zamestnávame 50 aţ 60 stavebných robotníkov, čo predstavuje malú stavebnú firmu. Aj to je forma pomoci
tomuto regiónu.
⁎ Kúpeľní hostia vás dokonca občas môžu vidieť
sedieť za volantom stavebného stroja…
- Z čias, keď som pôsobil v stavebníctve mám vo-

Budova nového rehabilitačného centra (vpravo) rýchlo rastie.
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dičské oprávnenia prakticky na všetky stavebné stroje všimnú a podporia nás a odporučia nám nezávislých
aj vozidlá. Priznám sa, ţe keď vidím pohybovať sa po zahraničných odborníkov. V tomto roku by sa mali
kúpeľoch tieto mechanizmy, pochytí ma občas akási začať prvé zemné práce pri výstavbe nového modernostalgia a vyskúšam si opäného akvaparku, vrátane hotovne naštartovať nejaké votela. Poţehnanie od pamiatzidlo a zajazdiť si na ňom.
kového úradu máme, hoci
Zisťujem, ţe ma to stále baví.
proti tomu podali námietky
Ale nie bezúčelne. Minule
niektoré osoby a prekvapujúsom napríklad pri výsadbe
co aj bane. Verím však, ţe
spomínanej aleje pomáhal
to napokon dobre dopadne
rozváţať vodu na zalievanie
a s výstavbou uţ budeme
vysadených javorov…
môcť začať.
⁎ Dovoľte aj jednu osobnú
⁎ O vami už spomínaných
otázku. Je známe, že ste dlhé
aktivitách a problémoch
roky vášnivým poľovníkom.
ešte bližšie informujeme aj
Ako z tohto pohľadu pre vás
na ďalších stránkach nášho
dopadla tohoročná jelenia
časopisu. Je však jedna vec,
ruja, ktorá je pre lovcov vrktorá vás v posledných dňoch
cholom poľovníckej sezóny?
mimoriadne rozrušila…
- Asi vo mne zostali ne- Áno je to vandalstvo na majaké gény po našich prapredlej vyhliadke nad Bojnicami,
koch, keď sa museli ţiviť
ktorú sme ako kúpele vybulovom. Pravda, o lesnú zver
dovali a venovali ju širokej
sa treba predovšetkým staverejnosti. Pritom sme do toho
rať. Lov je potom akási odvloţili pribliţne stotisíc eur.
mena pre poľovníka. Ruju
V lete však vandali poškodili
Na
snímke
pracovníci
pri
vysádzaní
javorov.
som si samozrejme nemohol
namontovaný ďalekohľad,
nechať ujsť a môţem sa Vznikne z nich pôsobivá aleja lemujúca obe zničili lavičky aj okolité strostrany komunikácie. Bude mať celkovú dĺţku
pochváliť aj mimoriadnym 1500 metrov.
my. A ďalekohľad nakoniec
úlovkom. Podarilo sa mi
ukradli. No nedávno niekto, asi
skoliť jeleňa – dvadsaťtoráka. Jeho paroţie má nejakí sprejeri, postriekali rôznymi farbami dlaţbu,
viac ako 220 bodov, čo je bohato na zlatú medailu. čím ju úplne znehodnotili. To je uţ naozaj vrchol.
Je to môj najväčší lovecký úspech odkedy sa venu- Rozhodli sme sa preto vyhliadku zatvoriť. Myslím
jem poľovníctvu…
si, ţe by sa viac o ňu malo starať mesto. Častejšie
⁎ Na záver nášho rozhovoru sa vráťme k problé- kontrolovať členmi mestskej polície. Mám totiţ obamom, ktoré v tomto roku rezonujú. Vaše obavy o bu- vy, čo môţu dokázať vandali, ak sa nám podarí vydúcnosť kúpeľov, dostatku termálnej vody môžu budovať vyhliadkovú veţu na jednom z vrcholov
narušiť Hornonitrianske bane Prievidza plánova- Stráţovských vrchov nad mestom. Realizácia tohto
nou hlbinnou ťažbou uhlia v nebezpečnej blízkosti projektu, je totiţ na dobrej ceste. Uţ sa nám podariliečivých vodných zdrojov. Podali ste rozklad voči lo dosiahnuť vyňatie lesa, ktorým budú viesť cesrozhodnutiu Ministerstva životného prostredia SR, tičky k veţi, z kategórie beţného hospodárskeho
ktoré posudzovalo vplyv exploatácie uhlia a vydalo lesa, na les osobitného určenia, pre rekreačnobaniam kladné stanovisko. Po vašich protestoch svo- rehabilitačné účely. Ak sa ale ľudia budú správať
je rozhodnutie zrušilo a posudzovanie sa má začať naďalej takto vandalsky, neviem, či má zmysel v tomto projekte pokračovať. Pritom podobné vyhliadkové
odznovu. Máte už nové informácie?
- Pokiaľ viem, prvé kolo sa uţ v novembri začalo. miesta, nielen u nás, ale aj v zahraničí patria medzi
Verím, ţe naše argumenty medzi odborníkmi zavá- najnavštevovanejšie. Profitovať z toho by, samozrejţia. Ale nenechávame to iba na rozhodnutie sloven- me, mohlo opäť mesto Bojnice…
ským orgánom. Spísali sme petíciu aj pre Európsky
Za rozhovor poďakoval: (pre)
parlament, v ktorej sme informovali o celej problemaFoto: (pre)
tike europoslancov. Očakávame, ţe si tento problém
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Kúpele požiadali o pomoc poslancov Európskej únie

VYVOLÁ PETÍCIA MEDZINÁRODNÚ
ODBORNÚ DISKUSIU?

O

bavy z ohrozenia termálnych prameňov na
základe existujúceho i plánovaného rozšírenia
hlbinnej ťaţby uhlia Hornonitrianskymi baňami
Prievidza (HBP), prinútila vedenie Kúpeľov Bojnice
obrátiť sa na poslancov Európskej únie s petíciou.
V nej upozorňuje nielen na uvedenú hrozbu, ale zo
širšieho hľadiska aj na negatívny dopad uhoľného baníctva a spaľovania nekvalitného hnedého uhlia na ţivotné prostredie hornej Nitry.
Medzi závaţné argumenty patrí napríklad zvýšený
výskyt onkologických ochorení v regióne. Poukazuje
tieţ na ekonomické súvislosti, štátnu dotáciu v celkovej výške 95 miliónov eur ročne, bez ktorej by nebolo
moţné v tepelnej Elektrárni Nováky (ENO) vyrábať
elektrickú energiu z domáceho uhlia. Uvedená suma
sa premieta do koncovej ceny elektriny, ktorá je v porovnaní s podobnými elektrárňami v Európe neúmerne
vysoká. Mnohí ekonómovia to povaţujú za nedovolenú
podporu štátnej pomoci. Petícia upriamuje pozornosť
aj na baňami masívne čerpanie termálnej vody z tzv.
Laskárskeho vrtu, ktorú vyuţívajú na sezónne ohrievanie banského vzduchu vháňaného do podzemia a tieţ
na vykurovanie skleníkov, v ktorých bane pestujú rajčiaky. Tak v značnej miere ochudobňujú kúpele o vzácne liečivé médium. V závere petície sa píše:
„Činnosťou HBP a výrobou elektriny spaľovaním uhlia v ENO dochádza k ohrozeniu ţivotného
prostredia, zvyšovaniu emisií, zvyšovaniu onkologických ochorení, pričom HBP sú plne závislé od
štátnych dotácií. Otvorenie debaty a transparentnosť zásahov Slovenskej republiky môţe odstrániť
pochybnosti o jej postupe alebo pomôcť zmeniť región z ťaţobného na kúpeľný, resp. zo štátom dotovaného na trhový, vybudovaný na súkromných investíciách. Ţiadame:
- pomoc pri poskytnutí dokumentov potrebných na spracovanie potrebného znaleckého posudku
alebo priamo o odporučenie renomovaného tímu nezávislých zahraničných odborníkov, ktorí by vypracovali zhodnotenie moţného prievalu pri existujúcej a plánovanej ťaţbe,
- porovnanie vzťahov vodných zdrojov Bojnických kúpeľov a HBP,
- posúdenie vplyvu ťaţby a výroby elektriny spaľovaním uhlia na ţivotné prostredie a zdravie obyvateľov v hornonitrianskom regióne,
- zastavenie čerpania vody z Laskárskeho vrtu na priemyselné účely,
- zastavenie doterajšej ťaţby a prípravy ďalšej ťaţby HBP v Novákoch v 12. ťaţobnom poli,
- preskúmanie kompenzácie nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia, či neprevyšujú nevyhnutnú úroveň a zodpovedajú nákladom na ťaţbu domáceho uhlia v súlade s objektívnou analýzou,
- poskytnutie odporúčaní Slovenskej republike potrebných na prípadnú premenu tohto banského
regiónu na kúpeľný, resp. na región vybudovaný na iných súkromných investíciách.“
(r)
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Predstavujeme:
Vrchná sestra Jana KAČÍROVÁ

V

rchnú sestru Janu Kačírovú stretnete v kúpeľom dome Baník. Sympatická usmievavá
profesionálka s empatiou k ľuďom. Ujme sa vás
hneď po príchode, pretoţe okrem ôsmich najdôleţitejších povinností má aj deviatu, a tou je
odborná asistencia lekárovi.
Spoľahlivá sestra, akou je aj pani
Jana, je ľudský kapitál, ktorý má
pre zariadenie najväčšiu cenu. Do
Bojnických kúpeľov prišla po
deväťročnej praxi na chirurgickom
oddelení bojnickej nemocnice.
Slúţila aj na pohotovosti, čo bola
dobrá škola ţivota. V roku 1990
nastúpila do Bojnických kúpeľov
a neľutuje. Kolektív starších sestier ju prijal, radil a ona s novými
výzvami aj rástla. Preţila časť ţivota v socializme a potom v nových spoločenských pomeroch.
Kúpele sa viac otvorili svetu a tak aj personál musel zvládnuť cudzie jazyky, najmä nemčinu a takisto informačné technológie. Aj keď začiatky boli
ťaţšie, dnes s úsmevom spomína na ručné časovanie procedúr a spracovanie zdravotnej dokumentácie pacientov. „Kúpele akoby nabrali druhý dych,
ožili a krásnejú“ - zveruje sa, zodpovedne si plniac zároveň náročné povinnosti vrchnej sestry.
Na jednu z procedúr v liečebnom dome Baník prichádza aj Anna Chudá z Vrbového. Má problémy
s krčnou chrbticou a pohybovým aparátom. Roky
preţité v podnikovej predajni zanechali stopy na jej
zdraví. Sestra Jana Kačírová pripravuje plynové injekcie a citlivo ich aplikuje na postihnuté miesto.
Pacientka je na tejto procedúre uţ desiatykrát a pochvaľuje si ľudskosť a odbornosť sestry. Stav sa jej
postupne zlepšuje, veď oxid uhličitý prekrvuje a pomáha zlepšovať výţivu tkanív a prekonávať zdravotné ťaţkosti. Prichádzajú ďalší pacienti a my sa
lúčime so sympatickou vrchnou sestrou. Musí ešte
dokončiť zdravotnú dokumentáciu a myslí uţ na ďalšie povinnosti. Aby bolo dosť zdravotníckeho mate-

riálu, liekov a ešte musí urobiť rozpis sluţieb počas
silvestrovských pobytov.
Keďţe práca je hlavným koníčkom vrchnej sestry
Jany Kačírovej, na ostatné hobby nemá čas. Vzdala
sa aj svojej záhradky, zostala jej
len turistika a dobrá kniha. Keďţe
mnohí pacienti sa do kúpeľov
vracajú aj na wellness pobyty, teší
sa na kaţdé opakované stretnutie,
aby sa dozvedela niečo o „svojich“
pacientoch a aby sa mohla aj ona
pochváliť ako kúpele ďalej napredujú a vzmáhajú sa.
(oš)
Foto: (pre)
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„ŢILETKA“
vo vode
Jozef Golonka je ţijúcou legendou československého športu. Chlapec z ruţinovského Sokola, ktorý na korčuliach dobyl svet
a dosiahol vrchol bájneho Olympu, ostal vţdy
skromný a empatický. Rozdáva úsmevy a so
svojimi fanúšikmi vášnivo diskutuje o športe,
ţivote i ľudských vlastnostiach. Taký bol
i v Bojnických kúpeľoch, kde sa prišiel zregenerovať a nabrať nových síl. Bojniciam
dal prednosť pred zaujímavou zahraničnou dovolen- ktorí sú plne kvalifikovaní. Ako športovec to môkou. Ešte v časoch najväčšej športovej slávy mu pri- ţem posúdiť, pretoţe som prešiel rukami špičkoschla prezývka „Ţiletka“. Pre jeho nekompromisnosť vých kapacít. Aj tu sú doktori naozaj vynikajúci.
na ľade i v ţivote. Miluje tuhé skupenstvo vody, ľad Procedúry majú svoju nadväznosť a spojenie
na športoviskách, kde čaruje s hokejkou a pukom, s liečivou vodou má potom priam zázračné účinale veľmi rád má i liečivé skupenstvo vody, elixír ky. S reprezentáciou som prešiel mnohé naše kúbojnickej thermy.
pele, ale Bojnice sú pre moje zdravie najlepšie.
,,Mňa v týchto kúA chcel by som mať
peľoch fascinuje priam
aj tú kúzelnú paličku,
rodinná atmosféra a to
ktorá zo dňa na deň
mi pomáha pri liečskrášľuje a zveľaďuje
be. Stretávajú sa tu
celý areál…“
Jozef Golonka, tak ako
ľudia rôznych národv časoch svojej najväčnosti, Nemci, Rusi,
šej slávy, aj teraz bol
Rakúšania, Poliaci
v Bojnických kúpeľoch
a samozrejme Slováci,
stredobodom pozornosti.
ale na spoločných podV kúpeľnom dome Lyujatiach vládne vzásec ho zastavuje bielojomná úcta a rešpekt.
vlasý nemecký klient
A práve tam sa asi
z Rostocku a prihovára
začína proces rehabilisa mu. Aj po mnohých
tácie, telesnej i duševdesaťročiach si ho panej. Viem, o čom homätá zo súbojov s Rusmi.
vorím. Mám za sebou
Stláča mu pravicu nielen
uţ šesť ťaţkých opeza víťazstvá na ľade ale
rácií. Dokonca dvaaj ľudské postoje. Golonkrát mi doktori
ka bol v roku 1968 nápredpovedali, ţe uţ
rodným hrdinom, nenikdy nevstúpim na
zľakol sa ani veľkých
ľad, ţe s hokejom je
Rusov a hokejkou im
koniec. Ale dal som sa
vrátil facku za okupáciu.
dokopy a začal odznoDlhé debaty má v Bojva. Treba mať síce
nických kúpeľoch s čessilnú vôľu, ale záklakou klientelou, ktorá
dom je práve úţasná
Jozef
Golonka
(vľavo)
v
spoločnosti
členov
vedenia
bojnicsa zaujíma o súboje na
liečebná starostlivosť.
vrcholných svetových
Začína sa u lekárov, kých kúpeľov.
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podujatiach. Je ţivou legendou a výborným, často
rozohneným rozprávačom. S hokejom preţil najkrajšie roky svojho búrlivého ţivota. Oporou mu
vţdy bola manţelka Katarína, s ktorou prišiel i do
Bojníc.
,,Prišli sme, aby sme si oddýchli. Máme vnukov
a manţelka je dušou rodiny a hlavnou koordinátorkou všetkých aktivít. Kúpele sú aj pre ňu vítaným oddychom. Veľmi si uţíva procedúry a ak ich
nemá, do sýtosti oddychuje. Veľmi sme spokojní
s celkovou starostlivosťou aj so stravou. Obdivujem kuchárky, ţe naozaj vedia uspokojiť aj naše
maškrtné jazýčky. Tieto kúpele poznám pol storočia, chodil som sem ako reprezentant a bol som
tu i vtedy, keď začali budovať Lysec a spustili

celkovú obnovu. Takýto rozvoj a napredovanie
som nevidel v ţiadnych kúpeľoch na Slovensku.
K tomu treba prirátať aj revitalizáciu kúpeľného
parku s novou javorovou alejou a biotopom s jazierkom za kúpeľným domom Baník. To je unikátne územie, ktoré ma inšpiruje i motivuje byť
lepším človekom. Mám rád pekné veci a Bojnické
kúpele sú jeden nádherný klenot, ktorý treba ďalej zveľaďovať. Jednu veľkú sťaţnosť na vedenie
kúpeľov však predsa len mám: nenašiel som tu
ţiadnu chybu a viete, čo to pre mňa, veľkého detailistu, znamená?“ končí recesisticky Jozef Golonka
náš príjemný rozhovor v Bašte pri prameni.
(oš)
Foto: (pre)

VYLIEČENÁ
KRÁSKA

V

jazierku medzi leknami pri Jánovom
kúpeli stála od tridsiatych rokov minulého storočia. Pôvabná dievčina, chystajúca
sa kúpať v liečivej teplici. Málokto vedel, ţe

je vytvorená z betónu. Socha plavkyne totiţ vznikla v období
umeleckého hnutia art deco. Vtedy začali sochári pouţívať
na stvárnenie takýchto sôch betón. Zhotovil ju, ţiaľ neznámy,
ale talentovaný umelec, ktorý zrejme veľmi dobre poznal starú
českú výtvarnú školu. Zub času, ale aj vandali, sa „postarali“
o jej devastáciu. Poškodené telo naliehavo volalo SOS. Tento
umelecký skvost našťastie neušiel pozornosti akademického
sochára Jána Borka. Ţiak profesora Jána Kulicha okamţite
rozpoznal vzácnosť a jedinečnosť tohto diela. V posledný deň
svojho kúpeľného pobytu sa odhodlal na stretnutie s riaditeľom Bojnických kúpeľov Slavomírom Eliašom. Slovo dalo
slovo a socha skončila v reštaurátorskom ateliéri umelca. Nebola
to ľahká práca, soche chýbali časti horných končatín a bolo
treba zreštaurovať aj spodnú časť tela a kolená. Po pár mesiacoch sa dobrá vec podarila. Ján Borko sochu zachránil a odlial
ju do trvanlivého bronzu. Bronzová podoba sochy má hmotnosť asi 80 kilogramov. V minulých dňoch ju vrátili do jazierka.
Vyliečená kráska, stelesnenie elánu a radosti z pohybu, opäť
skrášľuje prostredie kúpeľného areálu a motivuje pacientov
k zdravému ţivotnému štýlu.
(oš) Akademický sochár J. Borko počas inštalácie
Foto: (pre)

bronzovej sochy v jazierku.
Hore: Archívna snímka pôvodnej sochy z betónu.
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List z Nemecka
Mnoho spokojných hostí zo zahraničia sa opakovane vracia do našich kúpeľov. Neraz nám po návrate domov
pošlú list. Napísali nám aj manţelia Uwe a Edith Waltherovci z nemeckého Sievershagenu. Uverejňujeme
ho v plnom znení. Za preklad ďakujeme PhDr. Alţbete Lančaričovej.
„Aj v tomto roku sme sa rozhodli pre cestu do kúpeľov v Bojniciach. Pred nami bolo 1000 km, bývame totiž
neďaleko od pobrežia Baltického mora. Vzhľadom na to, že obaja už máme nad 70 rokov, je pre nás takáto
dlhá cesta autom skutočnou výzvou. Aj návrat domov si budeme dlho pamätať. Za to sa nám ale kúpele dôsledne odvďačia. Tohto roku sme boli v liečebnom dome Baník. Už štrnásty raz! Prečo to vlastne robíme?
Pani MUDr. Važanová nám naordinuje procedúry, ktoré pozitívne pôsobia na naše choroby. Na konci pobytu sú bolesti takmer preč, alebo sa veľmi silno zredukujú a po niekoľkých dňoch výťah na tretie poschodie
takmer nepoužívame. Procedúry v oddeleniach hydroterapie, elektroterapie, masáže a parafín/parafango
sú vynikajúce. Pracovníci týchto oddelení sú na úrovni – dokonca ani jazyková bariéra nie je problémom.
Úžasný je vonkajší termálny bazén, obklopený nádhernými stromami. Pridávajú na pohode a prispievajú
k úspešnej kúpeľnej liečbe. Páčia sa nám aj kultúrne podujatia, ktoré s radosťou vždy privítame. Tieto kúpele sú podľa nás to najlepšie, čo si môžeme priať. Navštívili sme totiž už viacero iných, podobných zariadení.
So stravou sme tiež veľmi spokojní. Obzvlášť šaláty sú výborné. A aj keď sú nám niektoré jedlá nie celkom po
chuti, zjeme ich.
Ostatné dva roky sme si urobili prestávku. A čo nás prekvapilo? Toľko nového sme ani nečakali. Kaviareň na jazere, veže, skrášlený areál celých kúpeľov. Nové cesty a chodníky. Upravené, ošetrené. Tu sa naozaj
NIEČO deje! Všetci pracovníci sú príjemní, milí a ochotní. My sa u vás vždy dobre cítime! Ako doma!
Vedeniu zariadenia a všetkým pracovníkom želáme prospech v ďalšom rozvoji kúpeľov. A pacientom príjemný pobyt a uzdravenie. Určite opäť prídeme k vám!
Uwe a Edith Walther
Sievershagen 18. 11. 2017“

Všetkým pacientom, hosťom a návštevníkom kúpeľov želáme
v roku 2018 veľa zdravia, šťastia a úspechov!
Redakcia a vedenie spoločnosti
Kúpele Bojnice
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TANČIAREŇ POD PLATANOM

A

Ţiarivé kvety krášlili v lete všetky veţičky i kúpeľné domy.

KRÁSA KVETOV
Naši kúpeľní hostia si iste všimli, ţe počas sezóny
boli liečebné domy ale aj všetky veţičky v areáli vyzdobené záplavou kvetov. Aby rozkvitali do krásy,
musel sa o kvety niekto pravidelne starať. A to boli
pracovníci v týchto objektoch. Aby boli k tejto činnosti motivovaní, riaditeľ kúpeľov Ing. Slavomír
Eliaš vyhlásil súťaţ o najkrajšiu kvetinovú výzdobu, aj
s patričnou finančnou odmenou. Zvíťazil kolektív,
ktorý sa staral o priečelie liečebného domu Mier. Na
druhom mieste skončil personál LD Lysec a na treťom
bola ocenená veţička Bašta. Blahoţeláme!
(r)
Foto: Branislav Ondro

j takýto názov by mohla mať Kaviareň pod
platanom, pretoţe päťkrát do týţdňa organizuje, predovšetkým pre kúpeľných hostí, tanečné
zábavy so ţivou hudbou. V letných mesiacoch aj
vo vonkajších priestoroch. Obľúbili si ju aj obyvatelia Bojníc a tieţ ľudia zo širokého okolia.
Charakteristickým prvkom Kaviarne je majestátny strom – platan, ktorý rastie pred zadnou časťou kúpeľného domu Mier, v susedstve vonkajšieho
bazéna. Podľa historických prameňov cudzokrajné
platany dal niekedy v závere 19. storočia v kúpeľnom parku vysadiť posledný šľachtický majiteľ
bojnického panstva gróf Ján Pálfi. Je ešte jedna
historická zaujímavosť. Kaviareň stojí na mieste
kúpeľnej kaplnky postavenej v roku 1797. Tú dal
gróf prebudovať na čakáreň a miesto na občerstvenie pre rastúci počet kúpeľných hostí. Dôkazom je
veţička, ktorá nad ňou zostala neporušená.
V súčasnosti patrí kaviareň medzi najnavštevovanejšie zariadenia v kúpeľoch. Nečudo, okrem
tanečných zábav, priestrannou sálou často znejú
tóny ľudovej ale aj modernej hudby. Predstavili sa
uţ folklórne súbory Hájiček, Lubená, dychové súbory Maguranka, Bojničanka, ale aj mladí akordeonisti z Bojníc. Z populárnych spevákov to bola
napríklad hviezda z televízie Šláger Ľudovít Kašuba.
Návštevníkom ponúka kaviareň osvieţujúce miešané alko aj nealko nápoje, zmrzlinové a smotanové
poháre, palacinky, chrumkavé panini priamo z grilu.
Môţu si tieţ vychutnať kvalitnú horúcu čokoládu
značky Lyra…
Kaviareň pod platanom obrazom predstavujeme
na zadnej strane obálky.
(r)
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 Nájdete ju v liečebnom dome Mier







pod historickým platanom
Otvorená denne od 14,00 do 22,00 h
Tanečné zábavy každý pondelok,
stredu, štvrtok, piatok a sobotu
Ponúka alkoholické aj nealkoholické
nápoje, zmrzlinové a smotanové poháre, palacinky, grilované pochúťky
Pravidelné vystúpenia popredných
hudobníkov, spevákov a súborov
Priestory kaviarne sú vhodné
na firemné akcie

