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KRONIKA TRENČANA 2000
je o Trenčíne písaná osobná a subjektívna kronika Trenčana, s autorovým subjektívnym výberom 
udalostí (kde - tu vrátane nejasností, otázok, iných spomienok), písaná spravidla v dobe udalostí a 
teda z vtedajšieho dobového pohľadu, obvykle bez dodatočných úprav (ak sú, tak niekedy sú 
dodatočné vysvetlivky obvykle v zátvorkách), s možnosťou nechcených omylov či chýb.
Dlhoročné poznávanie histórie mesta vedie k poznaniu, že časom aj zdanlivo bezvýznamné 
maličkosti môžu prispieť k objasneniu minulosti (napr. datovaniu fotiek), preto sú ponechané, 
akokoľvek by sa zdali malicherné (trebárs s odstupom času).
Údaje pochádzajú z pozorovania autora aj blízkych osôb, ale môžu byť aj z iných dobových verejne 
prístupných prameňov (tlač či internet, vyhlášky, obchodný register (www.orsr.sk), živostenský 
register (www.zrsr.sk), vyvesené stavebné povolenia, úmrtné oznámenia, náhrobky a pod.).

3. jan. 2000
náhle zomrel 64 ročný Ondrej Mrázik zo Soblahova, folklorista, spevák, zakladajúci 
člen súboru Družba.

Začiatkom roku 2000
z budovy okruhu na Sihoti odstránili kamennú tabuľu s textom Generálny štáb 
Armády Slovenskej Republiky. Po čase (zač. mája) sa na jej mieste objavila podobná 
tabuľa s nápisom Veliteľstvo pozemných síl Armády Sovenskej Republiky v Trenčíne.
Tabuľa je umiestnená zvonku budovy pred vchodom vpravo.

Od 1. feb. 2000
zdraželo: cestovné autobusmi (okrem MHD) o 20 či 30 %, elektrina na 99Sk/mes.
+2,40Sk/kWh (=sadzba B) alebo na 15Sk/mes.+3,50Sk/kWh (=sadzba BS), plyn, 
ústredné vykurovanie a teplá voda.

Začiatkom marca 2000
vyrúbali topole na južnom okraji areálu TTS na Sihoti, pozdĺž pravej strany cesty 
vedúcej na Ostrov. Zrezali ich postupne zhora po krátkych niekoľkometrových 
kusoch, aby nespadol celý strom naraz, motorovou pílou zo zdvíhacej plošiny 
špeciálneho auta. Naprv spílili konáre, potom príslušnú časť kmeňa. Odpílené kusy 
padali voľne dolu.

14. marca 2000
v západnom rohu Masarykových kasární otvorili novú rýchločistiareň Gama. Majitelia
sú manželia Jaromír a RNDr. Mária Gorný. Čistiace stroje sú talianske, pracie stroje 
sú belgické. Peniaze získali zo zahraničného fondu Phare. Kapacita: čistiareň 130 kg 
suchého šatstva denne, práčovňa 200 kg suchého šatstva denne. Predtým tu bola 
asi 1-2 roky predajňa keramických obkladov, pre ktorú boli tieto predajné priestory 
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zriadené úpravou - najmä urobili bočný vchod, ktorý tu predtým nebol.

Na jar 2000
spisovateľ Václav Pavel Borovička navštívil Trenčín kde žil v mladosti od r. asi 1920 
do asi 1938. Jeho otec učil na trenčianskom gymnáziu. VPB sa práve dožil 80 rokov v
dobrej kondícii. V Trenčíne mal besedu v knižnici, kde sa zdržanlivo stretol aj so 
svojimi známymi z mladosti (J. Gönci, ...)

Na jar 2000 (asi v marci)
začala rekonštrukcia najjužnejšieho obytného domu na západnej strane Štefánikovej
ulice, hneď povyše vchodu do Meriny. V dome v čase 1. ČSR bývali vyššie postavení 
zamestnanci továrne Tiberghien (teraz Merina). Dom teraz patrí mestu Trenčín. 
Vedľajší (severnejší) dom rekonštruovali už skôr.

Koncom marca - začiatkom apríla 2000
znovu otvorili motoristickú reštauráciu Maják v Opatovej. Otvorila ju trenčianska 
firma Roby. Otvoreniu predchádzali stavebné úpravy.

Začiatkom apríla 2000
otvorili obchody v prízemí budovy bývalého hotela Laugaricio. Niekoľko rokov už stál
nevyužitý. Krátko po prevrate (v r. 1989) bola ešte v prízemí hotela normálna 
prevádzka (reštaurácia). Poschodie hotela je aj naďalej nevyužité.

4. apríla 2000
na sviatok sv. Floriána konali trenčianski hasiči ukážkový deň pre verejnosť. 
Podujatia boli dopoludnia v hasičskej zbrojnici (ukážka techniky a výcviku) a 
popoludní na hlavnom námestí (ukážka zásahu s technikou).

11. apríla 2000
odhalili pamätnú tabuľu na východnej stene Domu armády, pri príležitosti výročia 
obsadenia mesta rumunskou a ruskou armádou na jar 1945. Autorom kovovej 
tabule je Igor Mosný.

V apríli 2000
začala rekonštrukcia starej letnej mestskej plavárne. Postavená bola v roku 1937 
nákladom 1,5 mil. korún. Terajšiu rekonštrukciu robí trenčianska firma Vodeko. Jej 
súčasťou má byť antikorový bazén. Ukončenie prác bolo plánované do 15. júla 2000,
oneskorilo sa však asi dva týždne, takže plaváreň otvorili až koncom júla 2000.

22. apríla 2000
namontovali informačnú tabuľu k (asi trom) stromom ginkyo dvojlaločnaté, ktoré 
rastú pred budovou bývalého Slovliku (Ciho a Urbánek) na Štefánikovej ulici.

Koncom apríla 2000
na úsekoch diaľnice spojazdnených len v polovici šírky, namontovali v strede 
vozovky označovacie gombíky. Upozorňujú na hranicu medzi protismerne 
prevádzkovanými jazdnými pruhmi jednak farbou, jednak zvukom pneumatiky keď 
cez ne prechádza.
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Na jar 2000
vyšla zaujímavá kniha týkajúca sa aj Trenčína: Jozef Majerech - Mrzúch: 
Remeselnícke cechové organizácie na Slovensku. Vydal: Academic Electronic Press, 
Bratislava, 2000, pre mesto Ilava. Strán 213. ISBN:80-88880-37-8. Autor je ilavský 
amatérsky historik nar. feb. 1920, zomrel asi 1999, pôvodne bol krčmár.

Na jar 2000
je rozpracovaná kópia lietadla na ktorom zahynul Štefánik. Stavajú ju v Leteckých 
opravovniach od r. 1996 a plánujú dokončiť na budúci rok.
Začali stavať už skôr.

1. mája 2000
v Trenčíne sa konali oslavy sviatku sv. Jozefa - patróna robotníkov, v Strednom 
odbornom učilišti železničnom, za účasti asi 80 mladých ľudí nielen z TN, ale aj z 
Kysúc, Žiliny, Nitry, Bratislavy. Bolo tu stretnutie robotníckej a pracujúcej mládeže 
Nitrianskej diecézy. Zúčastnil sa diakon fars. úradu Orechové Pavol Škerenčák a 
pomocný biskup Fr. Rábek. Dopoludnia boli prednášky, na poludnie biskup slúžil 
omšu a popoludní bola akadémia s vystúpením speváckej skupiny.

Na jar 2000
sa na Vinohradoch na bezmotorovom lietadle (vetroni) zabil asi 20 ročný Boris 
Kauka, vraj samovražda, vrazil lietadlom do zeme.

3. až 5 mája 2000
navštívil Trenčín asi 80 ročný ruský generál Michail Timofejevič Kalašnikov, 
konštruktér legendárneho povojnového samopalu. Zúčastnil sa vojenskej výstavy 
IDEE ktorá sa konala Pod Sokolicami.

V máji 2000
postavili na námestí máj, je tu už opakovane. Kedy ho postavili prvý raz nie je 
známe ?

V máji 2000
zrekonštruovali osvetľovaciu sústavu futbalového ihriska (štadióna) na Sihoti (pri 
plavárni). Postavili ju v roku 1978. Tvoria ju štyri asi 50 metrov vysoké oceľové 
osvetľovacie stožiare v rohoch ihriska (štadióna). Sú zásobované el. energiou zo 
samostatnej stožiarovej trafostanice, na tento účel zvlášť postavenej. Niekoľkokrát 
sa osvetlenie síce použilo, ale nikdy sa sústavne nepoužívalo. Teraz v rámci 
rekonštrukcie vymenili svietidlá, zabezpečil EVPÚ Nová Dubnica, reflektory sú od 
talianskej firmy Carboni, plánovali ich od 16. mája montovať, od 18. mája smerovať. 
Na severnej strane ihriska (štadióna) pod hodinami namontovali nové sedačky 
(dovtedy tam boli len miesta na státie). Rekonštruovali tribúnu a vnútorné 
zariadenie. Dôvodom boli majstrovstvá Európy futbalistov do 21 rokov. Na prelome 
mája a júna tu hrali mužstvá Čiech, Holandska, Chorvátska a Španielska.

V apríli alebo koncom mája 2000
na Palackého ulici pozdĺž cesty na obidvoch stranách vyťali staré stromy (vraj 40 
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ročné agáty) a namiesto nich nasadili nové stromy.

Na jar 2000
na potoku Teplička pri elektrárni žijú divé kačky aj s mladými. Pri zaústení potoka do 
Váhu, na pravom brehu potoka, ktorý je ľuďom bežne neprístupný, priamo na 
betóne sa usadila rodinka labutí aj s mladými labuťami.

V posledných rokoch
sa pomerne rýchlo striedajú predajne v podchode pred hotelom Tatra.

V posledných rokoch
sa rozmnožili žobráci. Žobrú často v podchodoch, a pred vchodmi do kostolov, kde 
zotrvávajú na kolenách, ruky zopäté ako k modlitbe, bozkávajú ruženec a pod. Nie 
sú to starší ľudia v očividnej núdzi, ako som ich kde - tu vídal v Trenčíne ešte v 
päťdesiatych rokoch, ale najčastejšie v strednom veku a zanedbaní, zjavne žiadni 
abstinenti. Teraz už málokto im dá peniaze. V júni 2000 som videl pri svatbe vo 
farskom kostole zarasteného žobráka vo veku do 40 rokov, kľačal asi 2 metre rovno 
pred vchodom do kostola, nič nedal na výzvu ženy čo sa starala o kostol aby odišiel,
svadobčania vchádzajúci na obrad do kostola ho museli obchádzať. Po svatbe som 
ho videl pred kostolom, ako sa rozprával s kýmsi z okolostojacich, zapálil si s ním 
cigaretu a spokojne odchádzal preč.

Začiatkom júna 2000
postavili telef. búdku na Hodžovej ulici pri dome pre telesne postihnutých, poniže 
(teraz už nefungujúcej) mliekárne.

10. júna 2000 v sobotu
sa konal 9. ročník pivárskeho putovania po meste "Kukanova desina". Podmienkou 
účasti je vypiť pivo v desiatich krčmách. Hlúčiky (podľa novín vraj ich bolo vyše tisíc)
podnapitých najmä mladých mužov sa potĺkali po meste. Ich hlasné vulgárne 
vykrikovanie som počul až na 8. poschodie paneláku. Na tomto ročníku sa (podľa 
novín) vraj už štvrtý raz zúčastnil aj ministe zahraničných vecí Slovenskej republiky 
Eduard Kukan. Jeho účasť nijako nemohla zmazať zlý dojem z oplzlých opilcov, ba 
práve naopak, spoločnosť do ktorej sa v tento deň zaradil poznačila názor na 
ministra a to čo reprezentuje.

30. júna 2000
uviedli na verejnosť knihu o Kubrej: Pavol Matejka: Akože ťa zabudnúť.

Na jar roku 2000
na Veľkomoravskej ulici (za mostami pri Odeve) pozdĺž cesty vyťali staré veľké 
gaštany a namiesto nich nasadili nové stromy.

V júli 2000
sa sto rokov dožila Mária Serišová - Blahová na Kútoch.

28. júla 2000
dali do prevádzky reštauráciu alebo bar v priestore bývalého letného kina. Výstavba 
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začala v aug. 1999. Pôvodný termín ukončenia bol naplánovaný na koniec sep. 
1999. Na verejnosti aj v novinách sa kritizovala táto škaredá stavba. Výstavba dlho 
stála, lebo je nad rozsah schválenej dokumentácie (45 m2 schválené, 120 m2 
skutočne rozostavané), mesto zvažuje čo s tým ďalej. V lete 2000 to začalo trochu 
pustnúť. Narýchlo to dokončili a dali do prevádzky. Je tam posedenie vnútri aj vonku 
ale pod strechou z plastovej plachty. Od ulice vidno len bočnú stenu pokrytú 
preglejkou.

V auguste 2000
začala výstavba novej budovy na ceste za Priorom, severne vedľa bývalého 
Ľudotexu (ten bol v dvore bývalého hotela Habánik). V júli 2000 uvoľnili priestor pre 
výstavbu, bol tu voľný priestor s akousi terasou v hľbke pozemku, ktorá bola 
podopretá akýmsi kamenným múrikom, pozemok bol od cesty uzavretý pletivovým 
plotom. V auguste urobili betónové hĺbkové základy a betónovú dosku, na tom 
postavili tehlovú budovu. Tá rýchlo rastie, múry dokončili už asi v októbri. Asi 1-2 
mesiace tu stál aj žeriav. Počas výstavby je cesta zúžená, lebo stavenisko zasahuje 
až na cestu, ťažko sa tu obídu dve osobné autá.

Zhruba koncom jari 2000
na niektorých uliciach (Bezručova, ...) namontovali nové stožiare a svietidlá 
verejného osvetlenia. Stožiare sú oceľové pozinkované, pripevnené o základ 
prírubou so štyrmi skrutkami. Svietidlá sú výbojkové, tvaru gule, biele, uprostred s 
vodorovným tmavým pásom.

V lete 2000
boli štyri medvede v oblasti Motešíc a Machnáč, roztrhali tu niekoľko oviec.

V lete 2000
prebieha rekostrukcia kotolne nemocnice. Uvedenie do prevádzky sa plánuje na 
jeseň r. 2001. Rekonštrukcia začala v r. 1998. Dodávateľ je Sibamac. Plán. náklady 
sú 85 mil. Sk. V r. 1999 sa zrekonštruovala teplovodná časť kotolne, v r. 2000 parné 
kotle a teplovodné kanále. Pritom zbútrali starý komín, lebo zavadzal. Predošlá 
kotolňa bola v prevádzke viac než 20 rokov a bola už v havarijnom stave; mala dva 
pevné kotle a jeden na kolesách.

V lete 2000
stagnuje prestavba starého prízemného domu na Pribinovej ulici, na strane bližšej k 
Váhu, hneď povyše Baarovho domu. Prestavba začala už dávnejšie (asi pred 1 - 2 
rokmi). Z prízemného domu odstránili strechu a nadstavili tri podlažia čudesných 
tvarov. Povráva sa, že prestavba nie je podľa stavebného povolenia, vraj nie je 
staticky posúdená, a to má byť dôvod prerušenej výstavby. (Výstavbu dokončili asi v
r. 2001 ?)

Leto roku 2000
bolo najmä dlhé. Začalo už v apríli, ktorý bol neobvykle teplý, a ešte v októbri bolo 
dosť teplo, noci až 15st.C. Leto bolo síce pekné, ale nevyznačovalo sa dlhým 
obdobím s horúčavami bez dažďov.

Brabenec, V.: Kronika Trenčana 2000  str.5/sum8



V priebehu roku 2000
vyrástol nový dom na mieste pôvodného staršieho domu na ulici Súvoz. Majiteľ je 
pán Božík, ktorý má firmu na predaj a opravu bicyklov. Začínal na Opatovskej ceste 
v rodinnom dome, potom prešiel do prenajatých priestorov v Žemberovom dome pri
továrni TOS. Výstavba začala výkopmi a výstavbou novej pivnice vedľa starého 
domu. Potom starý dom zbúrali a nad všetkým postavili nový dom. Stavia firma 
Firest (Ing. Fišárek). Začiatkom decembra už napĺňa predajňu tovarom.

V sept. 2000
kolaudáciou ukončili výstavbu novej plynovej kotolne v Merine, v budove bývalej 
úpravne vody predošlej kotolne. Predošlá kotolňa (už duhá v poradí) postavená v 
sedemdesiatych rokoch, bola na mazut. Už od okt. 1999 namiesto mazutu používali 
plyn, lebo mazut špinil vzduch. (Pôvodná kotolňa fy Tiberghien bola na uhlie; v r. 
1935 ju rozšírili (vodorúrkové obmurované uhľové kotle; aj pridali druhý 2,2 MW el. 
generátor k pôvodnému 1,6 MW, pohon kondenzačnou parnou turbínou, teplou 
vodou z kondenzátora napájali novú plaváreň kameninovým potrubím priemeru vraj 
až 500mm), a zrejme vtedy aj zvýšili (takmer na zhruba dvojnásobnú výšku) starý 
tehlový komín, čo je na starých fotografiách dobre vidieť.)

Koncom októbra 2000
postavili nové autobusové zastávky na niektorých miestach, napr. na Sihoti. Majú 
kostru z hranatých tenkostenných oceľových profilov, pokryté sú tzv. Lexanom, čo 
sú asi 1 cm hrubé priehľadné dosky z plastu, ktorý je vnútri vyplnený vzduchovými 
komôrkami prierezu asi 1 x 1 cm.

Koncom októbra 2000
zoťali v parku starý strom s najhrubším kmeňom. Priemer kmeňa mal asi dva metre.
Spílili ho tesne nad zemou (asi 5cm). Kmeň bol vnútri celkom dutý, len na obvode 
mal pod kôrou drevo hrúbky asi 15-20 cm, tak to bolo do výšky niekoľko metrov. Do 
tejto diery v spadnutom strome som sa postojačky práve zmestil, a som vysoký 
meter a trištvrte. Strom zrezali z obavy, že by ho silný vietor mohol zlomiť, keď je 
taký zoslabený. Po zrezaní leží hlavný kmeň v dĺžke asi 25 metrov na zemi v parku 
tam, kde ho zrezali. Zdá sa, že to bol topoľ. Spomínam si, že ako malý chlapec 
koncom 50. rokov som sa s kamarátom hrával pri tomto už aj vtedy najväčšom 
strome v parku.

V priebehu roka 2000
pokračuje výstavba rodinných domov pri Tisovej vile na Brezine.

V priebehu roka 2000
pokračuje výstavba rodinných domov povyše Kubrej na kraji role na východnej 
strane novej Opatovskej cesty (=cesta z betónových panelov postavená v prvej 
polovici 60. rokov).

V priebehu roka 2000
pokračuje výstavba rodinných domov na pozemku bývalej tehelne pod sídliskom Juh
(poniže všeobecného cintorína) pri ceste do Soblahova.
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V septembri, októbri a novembri 2000
pomaly rozobrali starý Drhov malý domček na Sihoti pri hrádzi, oproti starej budove 
riaditeľstva Vodných elektrární. V domčeku už roky nikto nebýval, iba jeden 
majiteľov pes, ktorého chodievali kŕmiť obyvatelia susedných domov.

Asi začiatkom roka 2000
mesto dalo vyrobiť veľké ozdobné kľúče so symbolmi mesta, zrejme ako darčekový 
predmet.

11. nov. 2000
referendum o nových voľbách: neplatné, lebo sa nezúčastnila ani polovica 
oprávnených voličov.

V októbri 2000
okolo kríža pri dvoch starých lipách na ulici Súvoz vybudovali kamenný múrik výšky 
asi 30 cm.

23. októbra 2000
vyšlo prvé číslo týždeníka Trenčiansky žurnál. Vydáva Oľga Kajabová vo 
vydavateľstve OK PRESS týždenne v utorok. Redakcia: Rázusova 24, Trenčín. Viac 
som ho už nevidel.

8. novembra 2000
vyšlo prvé číslo týždeníka Trenčiansky blesk. Vydáva Rastislav Samák. Redakcia: 
Legionárska 17, Trenčín, www.tdi.sk/blesk, tel. 6401096. Vyšlo niekoľko čísel. V r. 
2001 už R. Samák pracoval pre Trenčianske noviny.

V októbri 2000
začali obnovu omietok na býv. Dohnányiho (potom Lorantovom) dome na rohu ulíc 
Hviezdoslavova a bývalá Banková (potom Jaselská). V decembri sú už hotové.

V novembri 2000
začala rekonštrukcia predajne na južnom rohu podchodu tzv. Zlatá Fatima (z hlav. 
námestia na Palackého ul.). Okolo postavili plot z vlnitého plechu, čím asi na 
polovicu zúžili šírku podchodu pri vstupe z námestia.

V roku 2000
Mestské hospodárstvo Trenčín kupuje samozberný zametač ciest KROLL za 6,27 mil. 
Sk.

prvé dni dec. 2000
v kostole piaristov odstránili lešenie. Bolo tu od sep. 1996, opravovali sa (vnútorné) 
maľby.

V r. 2000 (približne)
Trenčianska (mestská) polícia zriadila tel. linku pre styk s občanmi 24 h. denne, tel. 
0961/202113
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V r. 2000
začali vychádzať noviny Týždeň na Považí. Vydáva Metrix a.s., POB 5, Dubnica n. V., 
Bratislavská 380/31 (Slobodáreň č. 1), Ságová + Sága. www.tyzdennapovazi.sk.

Asi v r. 2000
začala rekonštrukcia domu na (západej strane) Palackého ul., kde bola predajňa 
hračiek Lego (od rožnej budovy kde bol VKUS je to asi o jeden či dva domy povyše)

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2000-2017. 

(Koniec diela.)

Za pomoc, príspevky a podporujúce prostredie ďakujem mojím priateľom z Klubu starých Trenčanov.

Toto dielo chráni Autorský zákon. 
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä

označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné
rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
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