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KRONIKA TRENČANA - ROK  2004
je o Trenčíne písaná osobná a subjektívne písaná 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, obch. aj živnost. register, vyvesené stavebné 
povolenia, úmrtné oznámenia, náhrobky a iné).

VÝSTAVBA 2004

Začiatkom roka 2004
zrejme  aj  kvôli  nešetrnému  zaobchádzaniu  odmontovali  4  reflektory  na  okraji
parčíka okolo sochy sv. trojice na hlavnom námestí, boli asi štvrť metra nad zemou.

V januári 2004
otvorili  reštauráciu pri žel. stanici, pri vstupe do parku. Výstavba začala koncom
roku 2001, ale postupovala pomaly, až v lete 2003 ju dokončovali. Je to prízemná
stavba, drevený okrúhly kiosk - rotunda, hlavná časť je drevená s oknami, dopĺňa
ju murovaná časť ktorá sa napája na starú budovu bufetu.

V roku 2004
občianske združenie Refugium buduje v priestoroch bývalej továrne TOS útulok pre
starších  a  nevyliečiteľne  chorých  ľudí,  s  kapacitou  40  postelí,  v  priestoroch
získaných prestavbou zakúpenej bývalej požiarnej zbrojnice továrne.

V marci 2004
je už zrekonštruovaná budova na Hornom Šanci, na jeho severnej strane, kde bol
kedysi Stavoprojekt, potom mestské kultúrne stredisko asi do r. 2002-2003. Budova
má plochú strechu, polozapustené pivničné podlažie a dve nadzemné podlažia. Po
rekonštrukcii je v nej knižnica trenčianskej univerzity. Dom bol pôvodne súkromný,
postavený azda okolo r. 1940

26.feb.2004
odhalili  Braneckého  sochu  na  južnejšom  konci  trávnika  uprostred  hlavného
námestia. Sochu vytesal Ján Gajdoš

15.marca 2004
začala prevádzka v novopostavenej budove Národnej banky, blízko križovatky ciest
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Legionárska,  Soblahovská,  Dolný  šanec.  Výstavba  začala  v  r.  2003.  Dovtedy
pobočka Národnej banky v Trenčíne sídlila na Štefánikovej ulici.

V marci a apríli 2004
na  námestí  na  Vetrákovom  dome  (oproti  lekárni)  na  streche  vymenili  krov  aj
krytinu.

Koncom apríla 2004
dali  do  prevádzky  novo  vybudované osvetlenie  hradu.  Jeho  súčasťou  sú aj  dva
stožiare s reflektormi na strmej skale medzi  múzeom a vstupnou časťou hradu.
Nové osvetlenie zjavne zriadila firma Siemens na základe zmluvy s mestom.

V júli 2004
začala výstavba tzv. malého zimného štadióna na Sihoti, pri škole na Hodžovej ulici,
na rozhraní najstaršej a novšej Sihote, je to súkromná stavba hokejistu Gáboríka.

V lete 2004
postavili  nový  dom na  východnej  strane  Palackého  ulice  (asi  tretí  dom povyše
areálu  piaristov).  Výstavba  začala  začiatkom jari  2004  zbúraním  starého  domu
ktorý tu stál, potom na uvoľnenom pozemku postavili nový dom, má (aj) kruhové
okná. V aug. 2004 tu už zariaďujú miestnosti a nad vchod umiestnili značku Puma.

V lete 2004
vybudovali a vyasfaltovali pri Váhu šikmé spojnice - zjazdy medzi cestou na vrchu
hrádze a cestou medzi hrádzou a Váhom, a to na obidvoch brehoch Váhu, v oblasti
železničného aj cestného mosta.

Koncom leta 2004
vybudovali oporný múr na svahu Breziny nad južnejšou stranou dolného konca ulice
Horný šanec, poniže ev. cintorína. Kedysi tam boli rodinné domky, ale zbúrali ich asi
pred 30 rokmi, keď na opačnej strane horného šanca postavili niekoľko vysokých
panelových bytových domov. Po rodinných domkoch vo svahu nadlho zostali  len
múry opreté o svah, kde-tu v nich boli otvory a výklenky (zrejme bývalé pivnice
tých domov). Teraz je tu nová kamenná stena.

Koncom leta 2004 alebo na jeseň 2004
začali búrať bitúnok, medzi hrádzou Váhu a železničnou traťou do Bánoviec.

30.9.2004
dali do prevádzky ochodný dom Lidl pri juhozápadnom okraji mestského cintorína.

2.11.2004
začali búrať nedostavané obchodné stredisko za mostami oproti kvasnicovej továrni,
na východnom okraji sídliska Kvetná, vo vnútornom oblúku zátačky Bratislavskej
cesty.  Stavať  ho  začali  ešte  pred  prevratom  1989,  potom  stálo  veľa  rokov
nevyužité, napokon v 90. rokoch tu zriadili aj niekoľko obchodov v časti priestorov
bližšej  k  sídlisku  Kvetná.  Hrubá  stavba  bola  dokončená,  budova  bola  obložená
špinavožltozelenými obkladačkami, mala okná aj dvere, ale pustla a nezbedníci na
nej rozbíjali okná a obkladačky. V dec.2004 už bola zbúraná.

Brabenec, V.: Kronika Trenčana – rok 2004  str.2/sum7



1.12.2004
dali  do  prevádzky  novú  prízemnú  budovu  nepravidelného  tvaru  na
severovýchodnom okraji areálu továrne Merina, je v nej predajňa Elektra.

1.12.2004
rozobrali strechu aj s krovom na Brežného dome na severnom okraji námestia sv.
Anny. Dom sa intenzívne prestavuje.

Koncom dec.2004
postavili  novinový stánok na juhozápadnom rohu ulíc  Legionárska a K dolnému
nádražiu.

3.12.2004
postavili novinový stánok pred (juho)západným vstupom do bánovského podchodu,
neďaleko železničného mosta cez Váh. Nezostal tam dlho.

V roku 2004
postavili dva neveľké bytové domy na Bezručovej ulici, vedľa areálu základnej školy,
smerom k Váhu, dovtedy tam bolo voľné priestranstvo.

UDALOSTI 2004

vo februári - marci 2004
odišiel do dôchodku dlhoročný pracovník mesta, teraz riaditeľ Správy mestských
lesov, Ing. Jaroslav Baláž, rodom zo Soblahova, lesný inžinier, pracoval v rôznych
funkciách v meste 35 rokov.

vo februári - marci 2004
je v priestoroch múzea výstava obrazov Jakuba Venenyho.

13. marca 2004 v sobotu
voľby primátora mesta,  stal  sa ním 37 ročný Ing.  Branislav Celler  z  vôle 6,9%
voličov (3256 hlasov). Zúčastnilo sa 33,5% (15692 z 46796) oprávnených voličov.
Výsledky  volieb:  3,11%  J.  Babič;  20,75%  Ing.  B.  Celler;  ?%  J.  Franko;  E.
Gabajová;  16,01%  Ing.  J.  Krátky;  10,94%  Ing.  D.  Lobotka;  11,79%  Ing.  P.
Nižňanský; ?% MUDr. Ľ. Sámel; 13,38% Ing. J. Tuchyňa; ?% Ing. M. Zigo; 16,90%
Ing. J. Žiška. Pri týchto voľbách väčšina kandidátov v svojej predvolebnej reklame
použila plagáty. Boli  rôzne, čiernobiele aj farebné, ale tento raz nie veľkoplošné
(tzv. billboardy). Plagáty v predvolebnej kampani vo voľbách primátora prvý raz
použil kandidát Fraňa koncom 90. rokov. Hoci tak urobil ako jediný z kandidátov,
predsa nebol zvolený. Prispel k tomu iste aj ostrý až útočný charakter jeho reklamy
(keď ma zvolíte,  JA zmením toto  mesto),  možno istá  nechuť  časti  Trenčanov k
osobným pomerom kandidáta, a napokon len nedávno prišiel z iného prostredia, iba
zopár rokov pred voľbami bol úradníkom na mestskom úrade. Po Fraňovi použil v r.
2003 vo svojej  predvolebnej  kampani  plagáty (prvý raz už aj  veľkoplošné) ako
jediný v takom veľkom rozsahu napokon úspešne zvolený predavač saun a (časťou
verejnosti  tak  zvaný)  "kubranský  frajer"  Juraj  Liška  (*1964),  ktorý  sa  však  po
niekoľkých mesiacoch svojej funkcie primátora vzdal, keď bol menovaný ministrom
národnej obrany (bol ním 10.10. 2003 - 31.1.2006 ). Na Liškom uprázdnené miesto
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bol zvolený Celler.

Koncom marca 2004
lúpežne prepadli Poštovú banku na námestí sv. Anny, lupiči si odniesli 490 tis. Sk.

Na jar 2004
sa konalo referendum s otázkou, či sa má predčasne ukončiť funkčné obdobie vlády
Mikuláša Dzurindu. Zúčastnilo sa ho 36perc. oprávnených voličov, z ktorých 87perc.
hlasovalo ANO. Pre malú účasť bolo referndum neplatné. Súčasne s referendom sa
uskutočnilo prvé kolo volieb prezidenta republiky. Podľa očakávaní nezískal potrebný
počet hlasov nikto z asi 7 kandidátov. Preto sa konalo druhé kolo prezidentských
voelib  zhruba  o  dva  týždne  neskôr,  v  nich  bol  prezidentom  republiky  zvolený
Gašparovič.

Asi 5.4.2004
na hlavnom námestí sa prvý raz prenášal obraz na veľkoplošnú obrazovku (asi 3 x 4
m).  Jej  vysoký  jas  umožnil  pozorovanie  obrazu  aj  za  dňa.  Premietali  hokejový
zápas, v ktorom trenčianski hokejisti zvíťazili.

Začiatkom mája 2004
nastražená nálož vyhodila do vzduchu auto Škoda Octavia. Nikto nebol zranený.
Úmyselne zapálených áut bolo viacero.

V roku 2004
Info Trenčín-informačné noviny samosprávy mesta Trenčín sídlia na Pribinovej 3, v
budove kina Hviezda, tel.  0902 279 728, fax 744 21 79, email info@trencin.sk.
Koncom roka 2004 však už sídlia na Farskej ulici.

Od leta 2004
sa sobáši aj na hrade, v delovej bašte.

V júli 2004
otvorili lekáreň Perla na Legionárskej ul. 6419 (pri bývalej novej poliklinike).

V okt. 2004
vybudovali (úrovňový) prechod z hrádze cez bánovskú železničnú trať na Električnú
ulicu, hneď poniže budovy bývalého Bočekovho (učiteľského, Novákovho) internátu
(po  1989  je  v  budove  štatistický  úrad).  Z  obidvoch  strán  koľají  je  krížom cez
prechod vybudovaný labyrint z dvoch priečnych rúrových rámov, ktoré sa musia
postupne  obísť  každý  z  opačnej  strany,  takže  nikto  tu  neprejde  cez  železnicu
behom.

20. okt.204
začali  v  meste  montovať  predvianočnú  výzdobu.  Jej  demontáž  sa  plánuje  od
7.1.2005.

Na jeseň 2004
sa plánuje predaj 49perc. akcií trenčianskej miestnej autobusovej dopravy (firma
SAD Trenčín a.s.) firme Slovenská investičná a realitná spoločnosť a.s. Žilina za
77,6 mil. Sk
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Na jeseň 2004
sa pripravuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín do r. 2016.
Mesto si ho objednalo u firmy Nadácia F.A.Hayeka z Bratislavy. Jeho návrh predložili
25.10.2004 verejnosti v Bratislave, a až potom o deň neskôr v Trenčíne...

Na jeseň 2004
mesto rokuje so Zamarovcami o výstavbe šport.-rekreač. zariadení na Ostrove.

Na jeseň 2004
mesto usiluje o kúpu 8,5 ha pozemkov od urbariátu v Záblatí, pre plánovaný priem.
park.

Od jan. 2004
mestské  verejné  osvetlenie  a  cestnú  svetelnú  signalizáciu  spravuje  a  postupne
modernizuje  firma  Siemens.  Cestnú  svetelnú  signalizáciu  už  rekonštruovali  na
Bratislavskej-Bavlnárskej,  Bratislavskej-Žabinskej,  Pribinovej-Rozmarínovej-
Električnej,  pracuje  sa  na  Električnej-Legionárskej,  plánuje  sa  na  Štefánikovej-
Rázusovej-Kragujevackej.

Od 1.11.2004
psie výkaly zo zvláštnych zberných nádob odstraňuje pre mesto Považská odpadová
spoločnosť. Zberné nádoby mesto rozmiestnilo už pred niekoľkými rokmi, ale boli
slebšej konštrukcie, tak ich časom ľudia zničili. Teraz zberné nádoby mesto zrejme
rozmiestnilo znova.

Na jeseň 2004
sa pripravuje zriadenie detského domova pre utečenecké deti v bývalej horárni Na
chríbe  vedľa  nedostavanej  školy  v  prírode,  asi  1,8  km  od  okraja  Horného
Orechového. Má tam byť 16 detí, po prípadnej prístavbe horárne až 38 detí.

Na jeseň 2004
mesto má dlh 119 712 000,- Sk, úrok platí vraj približne 2,5 perc.

K 1.1.2005
mesto schválilo zlúčenie Mestského hospodárstva a Správy mestských lesov.

V júni 2004
mesto schválilo predaj obchodného strediska Južanka na sídlisku Juh záujmovému
združeniu Souht biznis center za 15 mil. Sk s tým, že do 3 rokov ho zrekonštruuje s
nákladom 80 mil. Sk a zachová CO kryt aj poštu.

Na jeseň 2004
mesto schválilo cenu nájmu nebytových priestorov pre zdravotnícke zariadenia na
max. 1500,- Sk/m2 rok.

Na jeseň 2004
mestská polícia dostala radar na merania rýchlosti automobilov.

Na jeseň 2004
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škola za mostami na Veľkomoravskej ulici má 707 žiakov a 43 učiteľov.

Na jeseň 2004
trenčiansky cintorín má 13525 hrobov, z toho asi pätinu už nikto neplatí. Je tu ešte
541 voľných hrobových miest a 112 vybudovaných prázdnych hrobiek. Od r. 2000
sa na rozšírenie cintorína investovalo 7 094 954,- Sk.

12.11.2004
slávnostne otvorili Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka.  Sídli  na sídlisku Juh,  v budove bývalej  základnej  školy (tá,
ktorá  bola  postavená  ako  prvá  na  sídlisku  Juh,  a  stojí  najvyššie  a  najbližšie  k
Brezine).

15.11.2004
nechodili  autobusy,  lebo  štrajkovali  dopravné  firmy  (nie  zamestnanci),  aj  keď
oficiálne udávali inú príčinu. Chcú vyššie ceny lístkov.

19.nov.2004
bola  na  Slovensku  veľká  víchrica.  Vo  Vysokých  Tatrách  polámala  veľmi  mnoho
stromov.

PLÁNY  2004

Vo februári 2004
je rozpracovaná časť štúdie tzv. juhovýchodného cestného obchvatu Trenčína. Má
začať  za  mostami  pri  existujúcom  napojení  Trenčína  na  diaľnicu,  pokračovať
mostom  cez  Váh  a  jeho  kanál  ku  križovatke  medzi  Leteckými  opravovňami  a
Biskupicami, ďalej cez železnicu do Bánoviec a cestu do Bánoviec, ku križovatke pri
čerpacej stanici Esso pri biskupických železničných rampách, ďalej pozdĺž vodného
zdroja, popri Východnej ulici na sídlisku Juh; cez Brezinu má prejsť buď cez tunel,
alebo okrajom vojenského muničného skladu v Zábraní, alebo tento muničný sklad;
pokračovať  má popri  továrni  na obrábacie  stroje TOS, do križovatky existujúcej
cesty  Pred  poľom,  odtiaľ  cez  role  do  existujúcej  križovatky  cesty  na  Žilinu.  Na
všetkých dôležitých križovatkách sa majú vybudovať kruhové križovatky a napojiť aj
cestu z Podsokolíc.

Na jar 2004
mesto  plánuje  vybudovanie  priemyselného  parku  za  mostami,  na  ploche  115
hektárov, neďaleko existujúceho napojenia Trenčína na diaľnicu.

Na jar 2004
investor  spoločnosť  Aupark  a.s.  prejavuje  záujem vybudovať  obchodno-zábavné
stredisko  medzi  ulicami  Pribinova,  Palackého,  zjazd  z  mosta.  Vstup  by  bol  od
Štúrovho námestia. Stredisko bz obsahovalo 2 podzemné podlažia s 420 garážami,
3 nadzemné podlažia: prízemie s obchodmi, 1. poschodie obchody, reštaurácie, 3-4
sály včítane kina, 2. poschodie pre zábavu, oddych a šport.

Zač. roku 2004
sa povráva, že mesto chce získať pre seba budovu, kde sídli mestského múzeum už
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od 2.  svet.  vojny.  Zrejmým prejavom tejto  snahy je  aj  tendencia  nazývať  túto
budovu inak, než ako budovu múzea - ako Župný dom.

Zač. roku 2004
mesto uzavrelo zmluvu s hokejovým klubom Dukla Trenčín o výpožičke mestského
zimného štadióna na Sihoti na 10 rokov tomuto klubu zdarma. Mesto bude aj platiť
energie (elektrinu, kúrenie,...). Klub zaplatí údržbu a sprístupní verejnosti ľad na
korčulovanie na 2 hod. týždenne.

Začiatkom roka 2004
sa  plánuje  zrušenie  krajského  súdu  v  Trenčíne.  Mestský  úrad  a  zastupiteľstvo
protestujú. Mestskému úradu sa napokon podarilo presadiť, že súd zostane.

V roku 2004
sa  majú  zbúrať  tzv.  Masarykove  kasárne  na  Legionárskej  ulici  a  na  ich  mieste
postaviť  viacúčelový  dom s  obchodmi.  O  kúpu  pozemku s  kasárňami  požiadalo
združenie  firiem  a  jan.  2003  a  koncom  r.  2003  predaj  schválilo  mestské
zastupiteľstvo.  Na  jeseň  2004  sa  hovorí,  že  ktosi  dobre  kúpil  kasárne  aj  s
pozemkom a vzápätí vraj podstatne drahšie predal komusi z Kanady; kasárne sa
vraj možno ani nebudú búrať. Koncom roka 2004 je budova kasární naozaj prázdna,
ale búrať sa nezačala.

7.8.2004
Pri  pri  príležitosti  sviatku  ukončenia  druhej  svetovej  vojny  prezident  Slovenskej
republiky udelil  hodnosť  generála in memoriam Milanovi  rastislavovi  Štefánikovi.
Súčasne udelil hodnosť generála aj Ivanovi Institorisovi.

14.10.2004
bolo stavebné konanie na výstavbu obchodno - zábavného strediska MAX, ktoré má
vyrásť na ploche 11500 m2 v časti areálu bývalej továrne Borovičková (spolu má
20000 m2). Výstavba má začať búraním rozoberaním 3 mesiace. V zákrute pred
vrátnicou Meriny má sa vybudovať kruhová križovatka.

Od 1.1.2005 sa plánujú ceny elektriny:
D1 (do 1254 kWh/rok)=5,40 Sk/kWh + 8,- Sk/mes.
D2 (nad 1254 kWh/rok)=3,85 Sk/kWh + 170,- Sk/mes.

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2004/2017.

(Koniec diela.)
Za niektoré údaje ďakujem mojim priateľom z Klubu starých Trenčanov pánom Ivanovi Šarvaicovi,

RNDr. Jánovi Hanušinovi CSc. a Ing. Vojtechovi Tichému.
Tieto diela 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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