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Tento text bol napísaný pri príležitosti konca druhého tisícročia. Uverejnený bol začiatkom roku 2001 na už 
nejestvujúcom www.miesto.sk/laugaricio. V tlači nevyšiel – nebolo kde. Nanovo, ale prakicky bez obsahových 
zmien, ho tu uverejňujem 8.5.2017 bez prehodnocovania v pôvodnom znení spred 17 rokov, hoci niektoré datumy 
by si zaslúžili upresnenie.

TRENČÍN V TISÍCROČNEJ RIEKE ČASU
alebo

KEĎ MINULOSŤ BOLA PRÍTOMNOSŤOU

Končí sa storočie aj tisícročie.
Každý medzník priťahuje úvahy a vyvoláva hodnotenia. Zaujíma súčasníkov, bude zaujímať aj 
budúce generácie.
Že sa v čase všetko mení, uvedomíme si najviac až s odstupom, keď porovnávame. Pozrime sa
teda, ako sa zmenil život, ako sa zmenilo mesto. Čo všetko sa tu stalo za posledné storočie, 
tisícročie?
Vedení týmito otázkami, predkladáme čitateľom stručný výber z doterajších premien mesta.

TRENČÍN - PREHĽAD UDALOSTÍ POSLEDNÉHO TISÍCROČIA
V. Brabenec, dec.2000

179 rímske vojská zanechali na hradnej skale nápis
1012 banda zbojníkov zhodila sv. Beňadika zo skaly na Skalke do Váhu
1111 pochádza prvá písomná zmienka o trenčianskom hrade, v Zoborskej listine
V 13. storočí postavili pôvodne románsky kostol sv. Kozmu a Damiána v Trenč. Biskupiciach
Asi v roku 1200 prišli do Trenčína maltézski rytieri
1224 dal postaviť kláštor Skalka Jakub I.,biskup nitriansky,pri jaskyni, kde bol sv. Beňadik 
zavraždený
1242 sa Považím prehnali Tatári, ale trenčiansky hrad nedobyli
1270 v Trenčíne existoval kláštor johanitov
1301 prišli do Trenčína františkáni
1321 zomrel 61 ročný Matúš Čák na trenčianskom hrade
1324 postavili farský kostol
1335 navštívil Trenčín kráľ Karol Robert, zišiel sa tu s poľským kráľom
V 15. storočí postavili dolnú (tureckú) mestskú vežu
1412 Žigmund Luxemburský dal Trenčínu práva slobodného kráľovského mesta
1421 mesto dostalo právo na dva výročné trhy
1430 pri farskom kostole postavili dvojloďovú gotickú náhrobnú kaplnku sv. Michala
1450 postavená Dolná, tzv. Turecká mestská brána, pôvodne gotická. V r. 1612 bola 
nadstavovaná. Renovovaná bola v rokoch 1663, 1764, 1886, 1934, 1961
1454 mesto dostalo právo meča od Jána Hunyadyho
1459 v Trenčíne sa Matej Korvín zasnúbil s Katarínou Poděbradskou
1528 bola v meste evanjelická škola
1569 postavili farské schody, spájajúce južný koniec námestia s priestorom pri farskom kostole 
(Mariánsky vrch, Marienberg)
1599 vpadli Turci a krymskí Tatári na Považie po oboch stranách Váhu až po Trenčín, tu boli 

Brabenec, V.: Trenčín - prehľad udalostí posledného tisícročia                                                              str.1/sum7

http://www.trencan.6f.sk/
http://www.miesto.sk/laugaricio


odrazení
1622 bola do Trenčína privezená uhorská kráľovská koruna a bola tu uschovaná do 14. apríla
1637 založená Vokálova tlačiareň
1646 Jezuiti sa usídlili v Trenčíne
1648 Jezuiti otvorili v Trenčíne gymnázium
1663 Trenčín bol napadnutý Turkami, odvliekli a zabili vyše 300 Trenčanov
1699 postavený kláštor piaristov. Dal ho postaviť Juraj Lippay, arcibiskup ostrihomský
1704 kurucké vojsko Fraňa Rákóczyho II. obliehalo a zapálilo mesto, ktoré zhorelo celé okrem 
niekoľkých domov, farského kostola a hradu
1708 bitka pri Hamroch. Kuruci na čele s veliteľom Bercsényim prehrali, labanci (cisárski vojaci)
na čele s Heisterom a Pálffym vyhrali
1712 Mikuláš Illesházy dal postaviť sochu sv. trojice na námestí
1715 opäť vypukol mor v Trenčíne
1761 postavený župný dom (teraz múzeum)
1776 kostol na námestí bol odovzdaný piaristom, dovtedy patril jezuitom. M.Terezia odovzdala 
ho piaristom, ktorí tu mali až do dec. 1918 katolícke klasické gymnázium, potom ho prevzal štát
1776 prišli piaristi do mesta
1790 požiar zničil mesto aj hrad. Hrad potom už nebol obnovený
1794 postavili evanjelický kostol
1809 - 1812 na trenčianskom evanjelickom gymnáziu študoval budúci český historik a politik 19.
storočia František Palacký. Jeho učiteľom bol otec Ľudovíta Štúra, uňho aj Palacký býval v 
podnájme
1813 katasrofálna povodeň na Považí. Zničila všetky tri vtedajšie mosty cez Váh. Výšku vody 
pri povodni dodnes ukazuje kamenná doska na Palackého ulici
1848 bola odovzdaná do užívania župná nemocnica s 80 posteľami
1865 založený mestský park
1868 bola postavená židovská škola
1878 uvedený do prevádzky úsek parnej železnice z Nového Mesta nad Váhom do Istebníka. 
Tam končil na železničnej stanici vtedy nazývanej Trenčín (Trencsén), dnes Zlatovce. Kto chcel 
ísť naozaj do Trenčína, musel sa unúvať asi dva kilometre ďalej pešo, alebo povozom, cez 
drevený cestný most, kde sa vyberalo mýto
1880 bol v Trenčíne pomer Slovákov, Nemcov a Maďarov 58,7:24,5:12,8 percent. Teda 
prakticky na 1 Maďara pripadli dvaja Nemci a štyria Slováci
1883 bol uvedený do prevádzky prvý trenčiansky železničný most cez Váh, spolu s úsekom 
železnice Istebník - Žilina
1883 Šimon Horn založil svoju továreň na mäsové výrobky. Stála na Váhovej ulici (neskôr sa 
volala Pribinova)
1886 vypukol na hlavnom námestí na poludnie katastrofálny požiar
1887 začalo zalesňovanie Breziny
1887 na ulici kniežaťa Fridricha (teraz Štefánikova) postavili vojenské kasárne kniežaťa 
Fridricha, sídlil v nich 71. peší (tzv. "drotársky"). Neskôr po r. 1918 to boli Štefánikove kasárne, v
súčasnosti kasárne SNP
1887 postavená budova kláštora, v ktorej sídlila dievčenská škola, po 2. svet. vojne tam bola 
zdravotná škola
1888 začala výstavba obytných domov na Fridrichovej (Štefánikovej) ulici
1889 postavili vojenské kasárne 15. honvédskeho (domobraneckého) pluku na Rákóczyho ulici 
(teraz Legionárska), neskôr po r. 1918 tzv. "autoprapor" alebo Masarykove kasárne
1891 zal. Urbánkova továreň na mäsové výrobky, salámu a údeniny
1894 založená Schanerova továreň na mäsové výrobky
1896 založený sklársky podnik Tlapa a Anděl
1896 založená mechanická dielňa Putz
1897 postavený prvý oceľový cestný most cez Váh
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Koncom 19. storočia zakladanie prvých tovární v meste. Začiatok priemyselnej éry
Koncom 19. storočia zanikla výroba piva, na ktorú malo mesto kráľovské privilégium od r. 1380. 
Tradíciu obnovila výroba piva Matúš Čák v roku 1996
Okolo roku 1900 postavili vtedy honosné budovy - paláce na severozápadnej strane (bližšie k 
Váhu) Marsovszkého ulice (teraz Palackého)
Po r. 1900 začala výstavba na pravom brehu Váhu
1899 postavená hasičská zbrojnica na Hasičskej ulici
1901 postavili terajší hotel Tatra
1901 postavili železnicu Trenčín - Bánovce
1904 na Sihoti sa konal prvý ukážkový futbalový zápas
1904 založili Trenčiansky telocvičný spolok
1905 začala výstavba školskej štvrte okolo terajšieho gymnázia
1905 bol zavedený telefón
1905 vznikla Prvá trenčianska borovičková a likérová továreň, v zákrute dnešnej Štefánikovej 
ulice
1907 vznikla továreň Tiberghien fils (neskôr Merina)
1907 bola zavedená elektrina
1907 postavená druhá koľaj železnice Bratislava - Žilina
1909 vzniklo prvé kino
1909 postavili kostol a kláštor De Notre Dame
1911 postavený vodovod a kanalizácia
1912 postavili parnú pílu Pod Sokolicami, na mieste neskoršej továrne TOS. Viedla do nej 
úzkokoľajná lesná železnica zo Selca
1912 postavili hotel Ilava (neskorší názov „Janík“, potom „Trenčan“)
1913 postavená synagóga
1913 postavili budovu "sedrie"na námestí sv. Anny
1914 zriadili parčík pred budovou "sedrie" na námestí sv. Anny.
1914 prvý let lietadla: Andrej KVASZ na Sihoti za účasti asi 4000 divákov
31.júla 1914 v Trenčíne bola vyhlásená všeobecná mobilizácia rakúsko-uhorskej armády. V 
Trenčíne boli 4 prapory pešieho pluku č. 17 a 3 prapory honvédskeho pešieho pluku č. 15. Na 
(Hornej) Sihoti sa konala poľná omša pre zmobilizované vojenské útvary odchádzajúce na 
bojiská prvej svetovej vojny. Po jej skončení sa s vojakmi prejavom lúčil mladý mobilizovaný 
vojenský kňaz Dr. Jozef Tiso (bol neskôr za 1.ČSR poslanec a minister zdravotníctva, potom 
prezident prvej Slovenskej republiky). Začala prvá svetová vojna, ktorá počas štyroch rokov 
prinesla veľa utrpenia a stála veľa krvi a nenávratne stratených ľudských životov
1918 vzbura vojakov trenčianskeho 71. pešieho pluku v Kragujevaci
1918 vznik továrne Herbaria na nápoje na terajšej Štefánikovej ulici
1918 vznik Československej republiky. Vojaci trenčianskej posádky sa rozišli. Maďarská moc 
posilnila svoje žandárstvo. Moc v meste prevzala Národná rada na čele s Dr. Karolom Štúrom. 
Na pomoc si vyžiadala z Brna české vojsko, ktoré prišlo cez Trenčiansku Teplú, na čele s 
kapitánom Karlom Řimekom. Prevrat prebehol v Trenčíne bez bojov, aj keď sa nezaobišiel bez 
niekoľkých obetí. Pokusy najmä okolitého obyvateľstva o drancovanie obchodov v meste 
potlačila občianska národná garda
1919 založená Živena, spolok žien
1919 založený Miestny odbor Matice slovenskej
1919 založené Sokol aj Orol, telovýchovné spolky
1920 zriadená záchranná stanica na prepravu pacientov
1920 vznikol Slovlik - Prvá slovenská továreň na likéry na Štefánikovej ulici
1920 zriadili štátnu ovocinársku škôlku pri ceste Trenčín - Soblahov
1921 otvorili kino Bio - Zora na hlavnom námestí
1922 založený židovský telocvičný spolok Makkabi
1922 vznikla gumonka Reithoffer, továreň na spracovanie gumy.
1922 celoštátny zjazd dobrovoľných hasičov v hoteli Tatra.
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1924 obnovený kostol na Skalke
1925 založený klub filatelistov
1927 vydláždenie námestia
1928 prvá slovenská výstava poštových známok v hoteli Tatra
1928 vznik štvrte rodinných domov za mostami na Jubilejnej ulici (nazvaná podĺa 10. výročia 
nového štátu, neskôr Fučíkova, teraz Rastislavova ul.)
1929 mesto Trenčín odkúpilo veľké lesy v katastri Soblahova a Mníchovej Lehoty
1930 postavená budova finančných úradov v parku (taraz knižnica)
1930 postavená Osobitná škola na pravom brehu Váhu
1931 postavili novú budovu pošty na hlavnom námestí
1932 postavili továreň na kvasnice na pravom brehu Váhu
1932 založený mužský spevácky zbor Drotár v Orechovom
1932 na Skalke odkryté vykopávky pravekého osídlenia
1934 postavili nový Mestský dom na hlavnom námestí
1935 začala výstavba na dovtedy prázdnej hornej sihoti. Ako prvú postavili Sokolovňu, potom 
Obchodnú akadémiu, vojenské Zborové veliteľstvo, podjazd pod železnicu
1936 začiatok vystavby leteckých dielní v Biskupiciach
1937 vznik továrne Walther na letecké motory, neskôr TOS, potom Trens
1937 postavená mestská plaváreň na Sihoti
1937 postavená budova mestskej sporitelne na hlavnom námestí
1938 - 1949 boli v Trenčíne dominikáni
1938 postavili súsošie na pamiatku gen.M.R.Štefánika v parku
1939 nemecké vojsko vstúpilo na niekoľko dní do Trenčína, ako do tzv. ochrannej zóny 
(Schutzzone).
1939 - 1944 počas vojny postavili Katolícky kultúrny dom na Pribinovej ulici, novú železničnú 
stanicu, podchod pod železnicou do Bánoviec, verejnú chatu s cestou a hájovňou v Soblahove, 
továreň Nehera za mostami, mnohé domy na Sihoti, prístavbu ženského chudobinca na 
Priekopách, mliekáreň na Sihoti, 110kV el. vedenie na Brezine, rozostavali banku (pri hoteli 
Tatra).
1945 Prechod frontu. Nemecká armáda ustúpila 10. apríla 1945 na pravý breh Váhu 
(Istebník, ...), pričom vyhodila cestný aj železničný most. Rumunské a sovietske vojská vstúpili 
do mesta od Breziny. Až do 28. apríla, kedy nemecká armáda opustila pravý breh Váhu 
(ustúpila smerom na Nemšovú), prebiehali medzi obidvoma brehmi prestrelky zo zbraní 
všetkých kalibrov. V meste sa nebojovalo, ale od streľby bolo poškodených veľa domov a 
niekoľko ľudí zahynulo. Značne boli poškodené továrne "kvasnicová" (neskôr Slovlik, Old 
Herold Ferm), Nehera (neskôr Odeva, Ozeta), Tiberghien (neskôr Merina).
1948 februárový prevrat. Povojnovú vládnu moc  spojencov nahradila vláda samotnej 
komunistickej strany Klementa Gottwalda. V Trenčíne prevrat prebehol bez ľudských obetí, tie 
prišli až po ňom. Členov Zväzu slovenských partizánov zmobilizovali do Pohotovostných 
oddielov. Moc v meste prevzali Akčné výbory Národného frontu. Továrne obsadili ozbrojené 
závodné stráže a Ľudové milície v civilnom odeve. Zaberali súkromný majetok. Obsadili všetky 
dôležité miesta (úrady, most, pošta, žel. stanica,...) a hliadkovali tam. Na podporu novej moci sa
v továrňach organizovali zhromaždenia pracujúcich. Internovali predstaviteľov väčšinovej 
Demokratickej strany. Predstaviteľov dovtedajšieho režimu škandalizovali a začali 
prenasledovať, mnohí emigrovali. Nová moc na svoju podporu zorganizovala nové mimoriadne 
voľby s jednotnou kandidátkou, ktoré vyhrala. Dovtedajší prezident Beneš odstúpil. Nová moc 
mala voľnú cestu.
1949 postavili chovné rybníky v Kubrici
1950 postavená obytná štvrť tzv. "Korea" na terajšej Sihoti
1951 na hlavnom námestí vyhorela budova katolíckeho konviktu spolu so susednou budovou
1951 postavená mestská lodenica poniže železničného mosta, na ľavom brehu Váhu
1951 založený Keramoprojekt
1952 postavená nová hasičská zbrojnica
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1952 postavená škola za mostami pri Odeve
1953 postavená škola na Sihoti, na vtedajšej Pionierskej ulici
1953 zbúrali Štefánikovu sochu v Trenčíne
1953 založili Konštruktu
1954 prístavba nemocnice
1954 začala premávať mestská verejná doprava na jednej trati
1954 hrad vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku
Po r. 1950 postavili Pod Sokolicami futbalové ihrisko (štadión) a veľkú budovu učilišťa.
1954 založili folklórny súbor Družba
1956 postavená budova Konštrukty na Rázusovej ulici
1956 postavená elektráreň Skalka, most na ostrov, cestný most, hať v Biskupiciach, hrádze
1959 postavená nová budova tlačiarne na Jilemnického (predtým Krížovej) ulici č. 23
1960 postavili plaváreň Pod Sokolicami
1960 vzniklo letné kino pri mestskej veži
1960 otvorenie umelého otvoreného klziska. Neskoršími prístavbami z neho vznikol zimný 
štadión.
1962 otvorili lekáreň na námestí v novopostavenej budove na zhorenisku katolíckeho konviktu
1962 postavená budova novej telefónnej ústredne na Dolnom Šanci, oproti hasičskej zbrojnici
1963 na Ostrove otvorený autocamping
1964 postavená škola na Bezručovej ulici
1965 zavedené voľné soboty
1966 dokončená inštalácia výbojkového osvetlenia mesta
1966 postavili školu na Hodžovej ulici
1966 postavená učňovská škola na Jilemnického ulici
1967 čistenie hradnej studne
1968 postavili kožušnícky závod KARA  za mostami
1968 vojenský prevrat zvonku. 21. aug. 1968 celý Trenčín obsadilo sovietske vojsko. Obsadili 
všetky dôležité miesta (úrady, dopravné uzly), ale najmä veliteľstvo Východného vojenského 
okruhu na Sihoti; ten bol dookola obkľúčený tankami s maskovacími sieťami. Na mieste 
neskoršej športovej haly bolo oplotené ihrisko, tam mali vysielačku. Hliadkovali v meste v 
obrnených transportéroch. Sovietske vojsko táborilo na roliach na okolí mesta. V meste sa 
nestrieľalo a neboli obete na životoch. Dovtedajšiu moc reformných komunistov, ktorí prišli k 
moci vnútorným vývojom v strane, nahradil režim komunistov, ktorí zaviedli konsolidáciu 
pomerov, čím sa rozumel návrat od nezávislého vývoja k späť k prosovietskym pomerom. Veľa 
ľudí emigrovalo.
1969 začala výstavba sídliska "Pred poľom", pri továrni TOS
1969 postavili bytovku pre ruských dôstojníkov na Bezručovej ulici
1969 postavený hotel Laugaricio
1969 vznikol SLOVAKOTEX, generálne riaditeľstvo slovenských textilných podnikov
1970 - 1976 výstavba sídliska Noviny
1970 postavená budova energetických závodov na rohu ulíc Električná a 1. mája (predtým ulica
Slobody)
1970 postavili budovu Bytového podniku na Hornom Šianci
1970 postavili budovu Okresnej poľnohospodárskej správy na Gottwaldovom námestí (nám. sv. 
Anny)
1970 bola založená pobočka Numizmatickej spoločnosti československej
1971 postavili pamätník umučeným na Brezine
1971 na Inovci boli dva medvede
1972 začala výstavba sídliska JUH. Prvé byty hotové v r. 1975
1972 namontovali prvé cestné (dopravné) svetelné semafory
1972 postavili modlitebňu cirkvi adventistov siedmeho dňa na Hornom Šianci
1973 postavili obchodný dom Prior
1974 postavili budovu vodární a kanalizácií na ulici 1. mája, neďaleko gymnázia
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1974 postavili Detské mestečko v Zlatovciach
1974 postavený nový areál Konštrukty pri Merine
1975 postavené dva vodojemy na okraji Breziny nad sídliskom Juh
1975 postavené nákupné stredisko Rozkvet na Sihoti
1975 postavené nákupné stredisko Úspech za mostami
1976 postavený Kovotex
1976 postavená krytá plaváreň vedľa starej mestskej plavárne
1976 postavená budova Keramoprojektu
1977 začalo búranie starej a výstavba novej Hviezdoslavovej ulice
1978 postavili sídlisko Nad tehelňou
1978 postavili štyri vysoké oceľové osvetľovacie stožiare v rohoch ihriska na Sihoti
1979 postavený Domu smútku nad všeobecným mestským cintorínom
1980 postavená budova Slovakotexu
1980 postavená budova justičných orgánov
1980 postavené obchodné stredisko CENTRUM na Hviezdoslavovej ulici
1980 postavili autobusové nádražie medzi železničnou stanicou a kasárňami
1980 - 1985 postavené sídlisko Sihoť III a Sihoť IV
1981 postavená športová hala na Sihoti
1983 postavené sídlisko Kvetná
1983 postavená budova Sväzu pre spoluprácu s armádou (Sväzarm) za mostami
1983 prístavba Obchodnej akadémie
1984 postavená nákupné stredisko Družba
1984 postavená budova Ústavu systémového inžinierstva priemyslu na Rybárskej ulici
1985 postavená cesta II/507 od hotela Tatra po železničné rampy v Biskupiciach. Jej súčasťou 
bolo aj zbúranie časti Rozmarínovej a Pribinovej ulice, vybudovanie podchodu pred hotelom 
Tatra, na Hasičskej ulici, podjazdu pod železnicu za nemocnicou
1985 postavená cesta medzi železničnou stanicou a železničnými rampami pri mliekárni na 
Sihoti
1985 postavený Okruhový dom armády
1987 postavená budova Výskumného ústavu ovčiarskeho na Sihoti
1987 postavili areál Agrostavu pri ceste do Soblahova (teraz Leoni)
1987 postavené Gastrocentrum na Hviezdoslavovej ulici
1987 postavená reštaurácia a hotel na Brezine
1988 sa prvými štátnymi podnikmi v stali: Konštrukta Trenčín, CEVA, Keramoprojekt, OSP.
1988 začiatok výstavby na Brezine, pri Tisovej vile
1988 postavené parkovisko pri plavárni, na Mládežníckej ulici
1988 postavili garáže na pravom brehu Váhu, na južnej strane železničnej trate Trenčín - 
Bratislava
1988 prvý bankomat
1988 cez Trenčín prišiel prvý elektrický vlak z Leopoldova do Púchova
1989 nad Trenčínom preletel prvý moderný teplovzdušný balón
1989 postavený chirurgický pavilón v západnej časti areálu trenčianskej nemocnice
1989 postavená jedáleň gymnázia na ul. 1. mája
1989 Prevrat vládnej moci, nevojenský a nekrvavý. Dovtedajšiu vládnu moc komunistickej 
strany vystriedala moc nezávislá na jedinej politickej strane. V Trenčíne sa konali demonštrácie 
na hlavnom námestí a pochod ulicami so štrngajúcimi kľúčmi, keď na Hviezdoslavovej ulici sa 
na vstupné schodisko novej budovy okresného výboru komunistickej strany dávali horiace 
sviečky, takže to tam vyzeralo ako na Dušičky na cintoríne. Prevrat v Trenčíne prebehol bez 
prejavov násilnej moci, neboli ani žiadne zjavné hliadky, ani obete.
1990 znvuotvorili piaristické gymnázium na hlavnom námestí
1990 nanovo vydláždili hlavné námestie
1991 odhalená socha Štúr, Hurban, Hodža na Hviezdoslavovej ulici
1991 postavená budova riaditeľstva Vodných elektrární (VET) na vidlici ciest Legionárska - 
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Soblahovská
1991 začala svoju existenciu trenčianska pobočka "City university" na Bezručovej ulici 64
1992 prestavaný prechod Zlatá Fatima
1992 rekonštruovaná Štefánikova ulica
1992 sa v Dome armády konal V. snem Slovenského skautingu
1992 od leta do zimy bol Vážsky kanál bez vody
1992 otvorili plaváreň pri Odeve za mostami
1992 otvorili druhý veľký bazén na mestskej plavárni na Sihoti
1993 začala výstavba rímskokatolíckeho kostola svätej Rodiny na sídlisku Juh
1994 z hradnej Matúšovej veže vzlietol človek na riadenom padáku, pristál na futbalovom 
štadióne
1994 otvorili novopostavenú budovu železničiarskeho učilišťa pri stavebnej priemyslovke, medzi
Odevou a žel. stanicou Zlatovce
1995 zrekonštruovaná Rázusova ulica a podjazd na Sihoť
1995 vzniklo Kultúrno - informačné centrum mesta Trenčín
1995 vyšla korunová poštová známka zobrazujúca hrad Trenčín
1996 na Vajanského ulici objavili stredoveký kostol johanitov, neskôr františkánov
1996 Trenčín sídlo novovzniknutého kraja
1996 začiatok rekonštrukcie katovho domu
1997 prvý verejný teroristický čin - výbuch nálože v obchode na Sihoti
1997 postavená Poštová banka na námestí sv. Anny
1997 pribudli lavičky na námestí
1997 založený Klub priateľov spisovateľa Vojtecha Zamarovského
1997 otvorenie Trenčianskej univerzity
1997 postavená budovu Československej obchodnej banky na Vajanského ulici
1997 postavili tržnicu na sídlisku Juh II
1997 otvorený útulok pre opustené zvieratá
1997 otvorenie diaľničného úseku pri Trenčíne
1998 postavený nový pamätník M. R. Štefánika v parku
1998 na letisku v Trenčíne majstrovstvá sveta v leteckej akrobacii
1998 vysvätený kostol sv. rodiny na Juhu
1998 dali do prevádzky mobilnú monitorovaciu stanicu na meranie čistoty ovzdušia
1998 postavená nová krytá plaváreň
1998 Trenčan Egon Lánsky sa stal podpredsedom vlády Českej republiky
1998 zrekonštruované Štúrove námestie
1999 postavený obchodný domu Jednota pri križovatke pod sídliskom Juh
1999 vyčistili areál kláštora na Skalke
1999 rekonštrukcia podchodu na žel. stanici
1999 vybudovaný ľavobrežný prístav na Váhu, pri plavárni
1999 havaroval teplovzdušný balón na farskom kostole
1999 otvorili novú expozíciu trenčianskeho múzea
1999 čistenie hradného brala, nové osvetlenie hradu a podhradia

Nový rok 2000 – 8. máj 2017.

(Koniec diela.)
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