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KRONIKA TRENČANA -ROK  2002
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).

Začiatkom januára 2002
Pred poľom začala rekonštrukcia budovy kde bol dovtedy Pneuservis. Prebudovali ju
na krčmu „Queens Pub“, ktorú otvorili 28. marca 2002, v ten deň každý návštevník 
dostal zadarmo pivo.

Na jar r. 2002
sa starí dobrí hasiči opäť vrátili k svojmu pôvodnému pomenovaniu (Hasičský 
záchranný zbor), lebo nejaký čas po 2. svet. vojne sa premenovali na "požiarnikov".

Posledný týždeň marca 2002
začali odstraňovať strechu na severovýchodnejšej (pravej) veži kostola piaristov. V 
poslednom týždni marca 2002 postavili lešenie okolo strechy veže. Neskôr 
začiatkom apríla 2002 odstránili z pravej veže plechovú medenú strechu aj drevený 
krov, a vybudovali z námestia na vežu šikmé strmé vedenie z akéhosi kovového 
výsuvného rebríka, ktorého bočné lišty tvoria čosi ako koľajnice, na ktorých 
premáva vozík na prepravu nákladov; vozík sa vyťahuje nahor oceľovým lankom 
navijakom umiestneným na námestí, nadol ide vlastnou váhou. V apríli sa akísi 
dvaja podnapití občania stavili a jeden z nich (Ján H.) vyliezol po zmienenom 
rebríku nahor, tam sa mu zachytilo šatstvo a nemohol sa pohnúť, nuž ho museli dať
dolu trenčianski hasiči. Starý drevený krov porezaný na asi metrové kusy zviezli 
dolu na zmienenom vozíku; drevo vyzeralo byť azda dubové (rozhodne to 
nevyzeralo na buk) a zčasti bolo rozožraté na prach - spráchnivelé alebo napadnuté
drevokazným hmyzom. Počas prác je vrch veže zakrytý plachtou, takže ani nevidno
prebiehajúce práce. Posledné dni júna je už nová strecha odkrytá, lešenie takmer 
odstránené, nová strecha svieti novotou, má červenkastú farbu medi, a je navlas 
taká istá ako tá stará, čo sa dá ľahko zistiť porovnaním s južnejšou vežou, ktorá je 
zatiaľ stará.

Začiatkom júla 2002
začali podobne vymieňať strechu na ľavej (južnejšej) veži a 20. septembra 2002 
boli už strechy obidvoch veží nové.
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Začiatkom apríla 2002 
otvorili predajňu potravín „Bala“ na Hodžovej ulici na Sihoti, v rekonštruovaných 
priestoroch, kde aj predtým bola predajňa potravín, ktorú ľudia nazývali Kocka 
alebo U Bátoru. Rekonštrukcia priestorov začala v r. 2001.

V noci zo 17. na 18. apríla 2002
vyhorel neveľký obchod potravinami na východnej strane nákupného strediska 
Družba, blízko knižnice (nie ten veľký obchod potravinami). Požiar bol umelo 
založený. 31 ročnému majiteľovi vznikla škoda okolo 2 mil. Sk.

V apríli 2002
vyhorel sklad benzínu na Kasárenskej ulici (za mostami pri ceste do AOZ). Bol to 
veľký požiar, plamene bolo zďaleka vidieť.

Začiatkom mája 2002
dali do prevádzky kruhovú križovatku pod sídliskom Juh; výstavba začala v októbri 
2001, ale cez zimu bola zastavená, pokračovala až vo februári 2002 a ukončená 
bola v máji 2002.

Začiatkom mája 2002
začali odstraňovať komín bývalej mliekarne na Sihoti. Bol postavený z červených 
tehál, vysoký asi 20 metrov a bol súčasťou mliekarne dostavanej v r. 1943. 
Odstraňujú ho postupným rozoberaním. Po dvoch týždňoch rozoberania ho rozobrali
približne do polovice. Dôvodom jeho odstránenia majú byť povinné opakované 
poplatky za komín, aj keď nie je v prevádzke.

17. sept. 2002
bol otvorený Dom domácich potrieb Madov (elektrospotrebiče železiarstvo) pri 
železničnej stanici, v rekonštruovanom dome na rohu na severnom okraji 
Kragujevackej ulice, kde bol predtým poľnohospodársky nákupný a zásobovací 
podnik. Rekonštrukcia začala na jeseň 2001.

18. sept. 2002
bol uvedený do prevádzky diaľničný privádzač - cesta, ktorou sa pripája Trenčín na 
diaľnicu pri benzínovom čerpadle na južnom konci Bratislavskej cesty. Dokončili ho 
po piatich rokoch - základy boli postavené ešte v roku 1997.

20. a 21. sept. 2002
boli voľby do Národnej rady

22. okt. 2002
začali búrať dom pri južnom konci nám. sv. Anny, oproti starému gaštanu, kde bolo 
kedysi dávno medikováčstvo a býval tam inštalatér Ďurina. Naposledy v dome bola 
predajňa železiarskeho tovaru, po r. 1989 si ju tu otvoril p. Balaj zo Soblahova. Keď 
niekedy v r. 2002 majiteľ tragicky zahynul, predajňa ešte viac mesiacov fungovala, 
potom ju zatvorili a dom čoskoro zbúrali. Na pozemku neskôr začala výstavba 
vyhĺbením veľkej jamy niekedy zač. r. 2003, ale ďalej nepokračovala. 

24. okt. 2002
otvorili veľký nákupný dom - supermarket Tesco v Belej pri Trenčíne. Výstavba 
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začala na jar 2002.

V okt. 2002
začali na Štefánikovej ulici (naproti hostincu Furka) na okraji bývalého areálu 
Meriny stavať benzínovú čerpaciu stanicu firmy JET, do prevádzky ju dali 16. apríla 
2003.

Okolo r. 2002
postvili nový dom na mieste starého Brabencovského dou so záhradou, na južnom 
rohu križovatky ulíc Piaristická - Horný šanec.

Zhruba v r. 2002
dostavali viacposchodový dom pri južnom konci nám. sv. Anny, pri starom gaštane. 
Podľa dobovej miestnej tlače, pri výstavbe domu boli nedorozumenia medzi 
investorom Ing. Pafčugom a Mestom Trenčín kvôli veľkosti zabraného pozemku a 
údajne plánované náklady 20 mil. Sk sa zvýšili až na 50 mil. Sk. Po dostavaní bol 
dom vyhodnotený cenou v rámci súťaže stavebných diel. V dome okrem bytov sú 
na prízemí obchody (lekáreň, ...) a na poschodí administratívne priestory.

Koncom roka 2002
na Ostrove otvorili badmintonovú a squashovú halu M-sport. Investor je Dušan 
Matejka, vlastník firmy Matejka inštalácie. Hala stála 20 mil. Sk, je tam aj 
dvojdráhový bowling a reštaurácia.

V roku (približne) 2002
dokončili výstavbu nového domu na Hasičskej ulici, poniže veľkého poschodového 
Popperovho domu z čias RU monarchie. Výstavba začala už pred viac rokmi, ale 
nepokračovala. Na mieste domu pri hĺbení jeho základov sa našli zvyšky Lonského 
výrobne keramických obkladačiek na stavbu kachľových pecí (stena susedného 
domu bola silne načierno očadená, tam zrejme vypaľovali).

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2002-2017.

(Koniec diela.)

Za niektoré údaje ďakujem mojim priateľom z Klubu starých Trenčanov pánom Ivanovi Šarvaicovi,
RNDr. Jánovi Hanušinovi CSc. a Ing. Vojtechovi Tichému.

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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