História mesta Trenčín – publikovanie nových
výskumov
Ladislav Jambor :
hrdinu

Ťaţký osud leteckého

Denne bolo moţno stretnúť na sídlisku Dlhé Hony
v Trenčíne pomaly kráčajúceho staršieho muţa ako ide na
nákupy do obchodu alebo s kyticou kvetov na cintorín za
svojou manţelkou. Len málokto vedel, ţe je to plukovník
letectva František Cyprich, ktorý sa v roku 2002 doţil 85
rokov.
František Cyprich so svojimi vzdušnými víťazstvami bol
štvrtým najúspešnejším slovenským stíhačom a patril do prvej
desiatky najúspešnejších stíhačov v bývalom Československu.
Tomu zodpovedali aj jeho vojenské vyznamenania. Bol
dvojnásobným nositeľom vyznamenania „Česko-slovenského
kríţa“, „Radu Slovenského národného povstania 1. triedy“
a mnohých ďalších. V rytierskom boji muţa proti muţovi –
stíhača proti stíhačovi mal priznaných 14,5 vzdušných
víťazstiev a niekoľko ďalších nepriznaných pre nedostatok
svedkov. Cesta k týmto úspechom však bola dlhá a strastiplná.
František Cyprich sa narodil dňa 1.októbra 1917 vo
Svrčinovci na Orave v rodine ţelezničného zamestnanca. Keď
mal osem rokov, v krátkom čase po sebe mu zomreli obaja
rodičia a tak o výchovu troch súrodencov – siroty sa musela
starať matkina sestra. Napriek tomu túţil malý František od
malička stať sa letcom. Po niekoľkých pokusoch nakoniec
v Povaţskom aeroklube v Piešťanoch dostal po výcviku
diplom športového pilota. V rámci vojenskej prezenčnej
sluţby bol zaradený do pilotnej školy pre poddôstojníkov.
Potom ho ako schopného pilota zaradili do bojového výcviku
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na stíhacích lietadlách v Hradci Králové. Od roku 1938
pôsobil v 3. leteckom pluku generála M. R. Štefánika
v Piešťanoch, kde sa stal poľným pilotom v hodnosti čatára.
Uţ od roku 1939 sa zapájal do bojových operácií na našom
území. Neskôr bol prevelený na východný front. V auguste
1944 sa stal pilotom kombinovanej letky 1. československej
armády v Slovenskom národnom povstaní. Po prechode do
Sovietskeho zväzu bol veliteľom roja 2. leteckého pluku 1.
československej zmiešanej divízie. Po skončení vojny slúţil
u bojových plukov, ale 30. septembra 1958 bol prepustený
z armády. Patril k tým desiatkam čestných Slovákov, ktorých
prepustili z armády pre ich náboţenské a politické názory.
Táto rana pod pás ho bolestne zranila. Kamaráti mu pomohli
nájsť miesto v Leteckých opravovniach v Trenčíne, kde strávil
15 rokov medzi svojimi lietadlami, aj keď nemohol lietať.
Rehabilitácie sa dočkal aţ v roku 1991, keď bol povýšený do
hodnosti plukovníka. Dnes uţ nerád hovoril o vojne,
nespomínal nič v zlom. Tvrdil, ţe ţivot ho naučil ţiť
v skromnosti. Vţdy mal rád svoju zem a bol za ňu ochotný
obetovať aj ţivot.
Trenčianske noviny 27.01.2003
Pomocná evidencia 37/1/03
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Juraj Gönci : Zamestnanci mesta Trenčín pred
80 rokmi
V januárových dňoch roka 2003 uplynulo 80 rokov od
územnoprávnych zmien na Slovensku, ktoré sa citeľne dotkli
Trenčína, keď uţ od roku 1919 malo mesto Trenčín zriadený
magistrát a stalo sa sídelným mestom Trenčianskej ţupy. Tieto
zmeny nastali nariadením Vlády Československej republiky
zo dňa 2. septembra 1922, keď Trenčín bol vyhlásený za
„veľkú obec“ začlenenej do Trenčianskeho okresu. Ako
bývalé mesto so zriadením magistrátom mohlo aj naďalej
pouţívať názvov „mesto“, ktorou zostalo Trenčanom aspoň
táto malá útecha.
Ţupanský úrad svojím rozhodnutím zo dňa 23. decembra
1922 schválil voľbu mestských funkcionárov. Voľba sa
uskutočnila dňa 9. decembra 1922. A tak boli právoplatne
zvolení za starostu Ing. Gustav Dohnányi, jeho námestníci Ing.
Oskar Tománek a Michal Dukát a deväť členov mestskej rady.
Prvé mimoriadne zasadnutie zastupiteľského zboru pod
vedením nového starostu Ing. Gustava Dohnányiho sa
uskutočnilo dňa 30. januára 1923. Jedným z ťaţiskových
bodov rokovania bolo dočasné menovanie zamestnancov
mesta Trenčín podľa predchádzajúcich zákonných ustanovení,
menovite vládneho nariadenia č. 335 z roku 1922 o dočasnej
úprave zriadenia obcí na Slovensku. Na základe uvedeného
nariadenia a na návrh mestskej rady boli rozhodnutím
zastupiteľského zboru z doterajších zamestnancov dočasne
prevzatí všetci s tým, ţe po jednoročnom úspešnom výkone
sluţby budú definitívne potvrdení 10 úradníci výkonného
aparátu správy, 10 diurnistov v zmluvnom pomere na dobu
neurčitú, 6 zriadencov, 17 mestských policajtov, 3 hájnici,
5 hasičov a 4 pracovníci údrţby (boli nimi vodovodný majster,
mestský gazda, bitunkový pomocník a sluha v epidemickej
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nemocnici). V období od 31. decembra 1922 do 31. marca
1923 odišlo zo sluţieb mesta z rozličných príčin
11 zamestnancov.
Info Trenčín 30.01.2003
Pomocná evidencia 46/2/03
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História Nitrianskej diecézy
A) prvé obdobie biskupstva
Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu knieţaťu.
Tvojej horlivosti (náboţenskej) chceme dať na vedomie, ţe
keď náš spolubrat Metod, najdôstojnejší arcibiskup Svätej
cirkvi moravskej, prišiel spolu s tvojím verným Siemiţiţňom
pred prah apoštolov Petra a Pavla a pred našu pápeţskú tvár
a prehovoril ţiarivou rečou, spoznali sme úprimnosť tvojej
oddanosti i ţelanie celého tvojho ľudu, ktoré prechovávate
voči Apoštolskej stolici i našej otcovskej starostlivosti ... Aj
toho kňaza, menom Viching, ktorý si k nám poslal, vysvätili
sme ako zvoleného biskupa Svätej cirkvi nitrianskej. Prikázali
sme mu, aby svojho arcibiskupa vo všetkom poslúchol, ako
sväté kánony učia.
Vyššie uvedený historický text, v preklade Bula pápeţa
Jána 8. „Industriae tuae“, bezpečne uvádza Nitrianske
biskupstvo v roku 880. Teda ide o najstaršie biskupstvo na
území strednej Európy v tom čase, ako to vyjadril Ján Pavol 2.
v liste adresovanom nitrianskemu biskupovi Jánovi v roku
1980 z príleţitosti 1100 výročia zaloţenia citujem „Hej, zo
starobylosti Nitry, veď ide o prvú diecézu na území strednej
Európy, sa rodí veľká istota, potvrdená hlasom jedenástich
storočí. Boh bol vţdy s nami. Boh je vţdy s nami a s celou
Cirkvou a jeho nepretrţitá prítomnosť je zárukou ţivota
a ţivotnosti. Buďte teda plní radosti a dôvery. Znova a znova
to opakuje námestník Kristov a obnovuje pre Vás
povzbudenie, ktoré sa tak často ozýva v Boţom slove“.
Tieto myšlienky pripomenul Svätý Otec Ján Pavol 2. aj pri
svojej návšteve Nitry dňa 30. júna 1995, keď povedal : Je
moţné, ţe uţ aj pred rokom 880 bola Nitra sídlom biskupa
alebo archipresbytera, ktorý mohol riadiť z poverenia
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salzburského arcibiskupa cirkevné spoločenstvo na niţšej
úrovni. Môţe o tom svedčiť aj skutočnosť, ţe v Bule Jána 8.
sa uvádza uţ označenie – svätá Cirkev nitrianska. Priaznivo
môţe túto správu potvrdiť aj správa zo spisu „Conversio
Bagoatriorum et carantanorum“, ktorý vznikol v Soľnohrade
v roku 871, v ktorom sa o Nitre píše : „Jemu (Pribinovi)
posvätil (consecravit) niekdajší arcibiskup Adalram kostol za
Dunajom na jeho vlastnom majetku nazvanom Nitrava“.
U neskorších historikov, napríklad biskupa Jozefa Vuruma sa
uvádza zaujímavá správa zachytená v ţivotopise milánskeho
biskupa
svätého Ambróza
v súvislosti s kráľovnou
Markomanov, ktorá ţiadala pre biskupa územie. Táto správa
však nemá presné historické podloţenie vo vzťahu k Nitre.
Nespoľahlivé sú údaje o nitrianskom biskupovi Alkuinovi,
ktorý mal spravovať Nitrianske biskupstvo v časoch pápeţa
Eugéna 2. Táto listina, spomínajúca tohto biskupa, je
falzifikátom.
Akého teritoriálneho rozsahu bolo Nitrianske biskupstvo vo
svojich začiatkoch sa nedá určiť. Na základe archeologických
výskumov moţno však určiť, ţe Nitrianskemu knieţatstvu
a neskoršie biskupstvu v Nitre patrilo nielen dnešné
juhozápadné Slovensko, ale ja územie Spiša, Novohradu
a Gemera a pravdepodobne aj územie Zadunajska (Vyšehrad
a Ostrihom v Maďarsku).
Bola Nitra sídlom aj arcibiskupa Metoda ? Nemoţno to
vylúčiť. V spomínanej Bule sa uvádza, citujem „Prikázali sme
mu (Vichingovi), aby svojho arcibiskupa vo všetkom
poslúchol, ako to sväté kánony učia. tento text nevylučuje, ţe
Metod ako metropolita mohol sídliť v Nitre, hoci pre toto
územie bol ustanovený Viching.
Prvý nitriansky biskup Viching v čase vyostrenia vzťahov
medzi Východofranským kráľovstvom a Moravskou ríšou asi
na prelome rokov 890 – 891 opustil svoje biskupstvo a vstúpil
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do sluţieb východofranského kráľa a neskôr cisára Arnulfa.
V roku 899 bol cisárom určený za pasovského biskupa, teda za
biskupa diecézy, ktorá si robila uţ v 9. storočí ako aj koncom
10. storočia nároky na územie centra Moravskej ríše. Proti
menovaniu Vichinga za biskupa do Pasova sa postavili
juhonemecké cirkevné provincie poukazujúc na skutočnosť, ţe
Viching je určeným biskupom do Nitry. Viching nezískal
pasovský biskupský stolec azda aj preto, ţe cisár Arnulf
zomrel v decembri roka 899.
Nástupca kráľa Svätopluka kráľom Mojmírom 2. sa
usiloval o obnovu cirkevnej organizácie vo svojej ríši. Na jeho
ţiadosť pápeţ Ján 9. (898-890) poslal na Moravu v roku 899
troch legátov – arcibiskupa Ján, biskupov Benedikta
a Daniela, ktorý tam vysvätili arcibiskupa a troch sufragánov.
Ţiaľ, mená a miesta biskupstiev nie sú známe. Nemoţno však
pochybovať, ţe by Nitra medzi nimi nebola. Pravdepodobne
arcibiskupom sa stal sv. Gorazd, blízky spolupracovník sv.
Metoda, ktorého on označil na smrteľnej posteli za svojho
nástupcu, keď povedal „Tento je vašej krajiny slobodný muţ,
učený dobre v latinských knihách a pravoverný. To buď Boţia
vôľa a vaša láska ako moja“.
Druhý nitriansky biskup mizne v spoločnom hrobe
Moravskej ríše. Po ňom celé dve storočia sú osudy
Nitrianskeho biskupstva obklopené tajomstvom. Jeho osudy sú
poznačené politickými nepokojmi tých čias. Po bitke pri
Lechu v roku 955 dočasne obsadilo územie juhozápadného
Slovenska, vrátane Nitry, české knieţa Boleslav. Asi
v sedemdesiatich rokoch 10. storočia uhorské knieţa Gejza
dobyl územia pre seba.
Poľský panovník Boleslav Chrabrý obsadil územie
Slovenska okolo roka 1000 a drţal ho pod svojou vládou aţ po
Dunaj dva aţ tri roky. Severnejšia časť, okolie Trenčína aţ do
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roku 1017. Neskôr prešlo územie zásluhou kráľa Štefana pod
korunu Arpádovcov.
Keďţe v tom čase vznikali v strednej Európe nové
biskupstvá, tak aj z hľadiska uvedených udalostí moţno
chápať, ţe tu bol záujem o územie biskupstva v Nitre, ktoré
existovalo uţ sto rokov.
Praţské biskupstvo zaloţené v roku 973 malo
v zakladajúcej listine ohraničené územie aţ k Váhu ako pole
svojej právomoci. Hoci niektorí podľa správy českého
kronikára Kosmasa, hranice boli určené pre celé územie
Slovenska, alebo jeho časť.
Okolo roku 1000 vzniklo Wroclavské biskupstvo, do
ktorého patrila kastelánia Trecen, ktoré mnohí historici
stotoţňujú z Trenčínom. V roku 1063 bolo zaloţené
Olomoucké biskupstvo. Je otázne, či územie bývalého
biskupstva v Nitre mu patrilo.
Nitra bola v 11. storočí sídlom knieţat, a predsa nebolo
počuť o biskupstve v Nitre. Ani v Prahe ani v Ostrihome niet
zmienky o tomto biskupstve. Pri hľadaní odpovede na viaceré
otázky týkajúce sa Nitrianskeho biskupstva nemoţno obísť
dôleţitú skutočnosť, ţe cirkevná organizácia Uhorského
kráľovstva začínala nadobúdať novú podobu po roku 1000 za
panovania sv. Štefana. Svätý Štefan, apoštolský kráľ, zaloţil
viacero biskupstiev, ale pravdepodobne neobnovil biskupstvo
v Nitre, pretoţe novozriadené biskupstvo v Ostrihome sa
takmer zhodovalo s územím Nitrianskeho biskupstva z roku
880, takţe z hľadiska rímskeho stolca mohlo ísť o preloţenie
sídla (translatio sedit), ako uvádza historik prof. Richard
Marsina. Písomný doklad z roku 1006 hovorí o výsadách,
ktoré dal kráľ Štefan Nitrianskej kapitule a ďalej sa v ňom
hovorí „... na všetkých kráľovských synodách, ako aj na
stretnutiach šľachty po ostrihomskej kapitule nech majú hneď
prvé miesto a slovo“. O privilégiach pre Nitriansku cirkev
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v tomto období dokazuje aj darovacia listina kráľa Gejzu
z roku 1158, kedy ju obdaroval novými majetkami. V listine
sú okrem iného spomínané privilégia, ktoré dostala od svätých
kráľov Štefana a Ladislava. V snahe objasniť biele miesta
histórie Nitrianskeho biskupstva nemoţno obísť záznam, aj
keď je pomerne neskorší, ktorí spomína biskupa Bistríka ako
nitrianskeho biskupa, ktorý zomrel za vzbury pohanského
Vathu v roku 1047.
B) obnovenie Nitrianskeho biskupstva
Obnovenie
Nitrianskeho
knieţatstva
vychádzalo
z vnútropolitických pomerov Uhorskej ríše. Nitra aj za vlády
Arpádovcov nestratila svoje významné politické, hospodárske,
ale aj kultúrne postavenie. Od roku 1048 sa stala sídelným
knieţatstvom, jedným zo sídiel tretiny kráľovstva, ktorého
jednotlivé knieţatstvá boli priamymi kandidátmi uhorského
trónu (Béla, Gejza, Ladislav). Do rokov 1048 aţ 1077 patril
rozkvet moci vojvodov. Vládli nad tretinou Uhorského
kráľovstva, teda 15 komitátmi, na ktorých spravovaných
územiach boli dve biskupstvá vo Veľkom Varadíne (Bihar)
a Jágeri. Keďţe v Nitre bola ţivá tradícia existencie
biskupstva a jeho geografická poloha bola veľmi výhodná,
snaha o obnovenie biskupstva bolo veľmi aktuálne. Keď sa na
Veľkú noc dňa 11. apríla 1064 stretol uhorský kráľ Šalamún
s päťkostolským
biskupom
Maurom,
pochádzajúcim
pravdepodobne z nitrianskeho kraja a neskorším uhorským
kráľom nitrianskym vojvodom Gejzom, vojvoda Gejza
povzbudil biskupa Maura, aby napísal alebo dopísal legendu
o pustovníkoch Svoradovi – Ondrejovi a Beňadikovi, ktorí ţili
v Nitre na Zobore a neskôr na Skalke pri Trenčíne. Svojím
prísnym asketickým ţivotom, modlitbou a prácou si získali
úctu nohých uţ za svojho ţivota. Biskup Maurus uvádza
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v hagiografickom spise miesto pochovania, ktorý sa menuje
„Bazilikou sv. Emerána, mučeníka“.
Pri stretnutí v Pätikostolí (Pecs) sa rokovalo okrem
dôleţitých politických záleţitostiach aj o cirkevnom
usporiadaní kráľovstva. Nové a definitívne usporiadanie
štátoprávnych pomerov, pri ktorých obdrţal knieţa Gejza
vládu na jednou tretinou Uhorského kráľovstva, teda aj nad
Nitrou, kde uţ pred ním panoval jeho dedo Vazul a otec Belo,
nevyhnutne vyţadovalo aj usporiadanie novej cirkevnej
organizácie. Knieţa Gejza, aby posilnil svoju politickú a tým
aj mocenskú pozíciu sa usiloval aj v cirkevnej oblasti
osamostatniť svoje údelné knieţatstvo.
Aj keď nie sú doklady o obnovení biskupstva v tomto
období, je isté táto myšlienka ţila aj po nastúpení na trón
kráľom Ladislavom, ktorý mal k Nitre vrelý vzťah.
K obnoveniu biskupstva došlo s najväčšou pravdepodobnosťou za kráľa Kolomana. V Dekretáliach kráľa Kolomana
asi z roku 1111 sa spomína v Nitre prepošstvo. Krátko potom
uţ sa spomína biskup Gerváz, ktorý je spomínaný v nie bliţšie
časovom určenom pamätnom zázname (asi z rokov (1105 aţ
1116), v ktorom určoval hranice majetku pannonhalmského
opátstva. Moţno sa právom domnievať, ţe išlo o jednoduchý
prevod z prepošstva na biskupstvo asi bez väčšieho osobitného
majetkového zabezpečenia. Tento stav, keď kapitula zostala
bez prepošta pretrval aţ do čias Márie Terézie (r. 1779), ktorá
majetkovo zabezpečila sluţbu prepošta. V čase obnovenia
biskupstva sa stretávame aj so správou o Nitrianskej kapitule
a to v listine z roku 1111 známej zo sporu zoborského
kláštora. Spomínajú sa osoby ako napríklad dekan chrámu sv.
Emeráma Lambert a kanonici chrámu sv. Emerána Vilermus,
Grammaticus, Daniel a Posko, kanonici sv. Emerama.
V počiatkoch obnovenia biskupstva došlo pravdepodobne
aj k zriadenie archidiakonátov v Nitrianskej diecéze.
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Archidiakoni boli zástupcovia biskupa na jednotlivých
územiach diecézy. Po prvý raz sa spomína archidiakon
trenčiansky v lieste Gregora 9. z roku 1235. V roku 1264 sa
spomína „archidiakonus de Granda“.
Nitriansky archidiakonát sa spomína po prvýkrát v roku
1222 v liste pápeţa Honoria.
Vývoj správy archidiakonátov na našom území ako aj
v susedných krajinách sa opieral o vtedajšie politické
oddelenie územia a vynikol z dôleţitejších hradných fár, ako
napríklad Trenčín, Nitra, i Hradná. Popri týchto sa v 9. storočí
začali zriaďovať farnosti aj v ďalších osídlených oblastiach,
ktoré však ostali podriadené archidiakonom.
Počet farností v čase obnovenia biskupstva nebol veľký. Do
diecézy okrem Trenčianskej ţupy patrila aj menšia časť
Nitrianskej ţupy a azda aj malá časť Moravy. V prameňoch
z doby Arpádovcov sa uţ stretáme s menami obcí, v ktorých
mohli byť zaloţené prvé farnosti ako napríklad Szolna terra –
1240, Bolonduch (Beckov) – 1244, Dubnice posessio – 1276,
Teplicha. K ním moţno pripočítať hrady Starohrad – 1241,
Bytča – 1248, Bystrica – 1383, Bánovce – 1383, Súľov –
1193, Vršatec – 1244, Súča – 1244, Strečno – 1267, Lietava –
1241, Hričov – 1240, Košeca – 1272, Ilava – 1312, Uhrovec –
1260.
Príčinou prirodzenej polohy biskupa a malej rozlohy
Nitrianskej diecézy bola skutočnosť, ţe postupným
okupovaním severnejšieho územia Slovenska uhorskými
kráľmi aj cirkev nepodliehala pod právomoc ostrihomského
biskupa, takţe keď prišlo k obnoveniu Nitrianskeho
biskupstva, pripadla mu len nepatrná časť pôvodného územia.
Nástupcom biskupa Gerváza bol biskup Mikuláš – 1133,
Pavol – 1137, Ján – 1156, Tomáš – 1165, Eduard – 1168 aţ
1198, Ján 2. – 1204, Vincent 1220 aţ 1222. Z významných
biskupov ďalšieho obdobia treba spomenúť biskupa Jakuba 1.
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– 1223 aţ 1240, ktorý ako prvý začal systematicky
organizovať správu diecézy. Zaloţil v roku 1224 opátstvo na
Skalke, ktoré malo veľký vplyv na duchovnú obnovu Povaţia.
Padol v boji proti Turkom pri rieke Slanej.
Za biskupa Bartolomeja – 1242 aţ 1243 a za jeho
nástupcu prichádzajú do Nitry františkáni a zakladajú svoj
prvý kláštor na našom území. Stál mimo hradieb mesta.
Františkáni veľmi obetavo pracovali v dušpastierskej činnosti
počas nedostatku kňazov, najmä v časoch tatárskeho a neskôr
tureckého vpádu. Za čias biskupa Vincenta 2. – 1255 aţ 1272,
počas vpádu Přemysla Otakara v roku 1272 vypálili hrad
s chrámom a druhýkrát v roku 1273. Obyvateľstvo, ktoré
hľadalo bezpečnosť v chráme, bolo vojakmi Přemysla Otakara
pobité (50 ľudí).
Biskup Pascház – 1281 aţ 1297 zaviedol poriadok do
diecézy a horlil za čnostný ţivot kňazov. Usporiadal majetkoprávne vzťahy biskupstva a opátstva na Skalke.
Biskup Ján 3. – 1302 aţ 1328 spravoval diecézu za
veľkých nepokojov, kedy bola Nitra Matúšom Čákom
Trenčianskym dvakrát spustošená. Po smrti Matúša Čáka –
1321 bol obnovený poriadok v biskupstve aj za pomoci kráľa
Karola Róberta. V roku 1302 dostal od kráľa Karola Róberta
hodnosť ţupana Nitrianskej stolice, ktorú vykonávali biskupi
aţ do roku 1777.
Veľkú zásluhu o znovu vybudovanie zničeného chrámu
a rezidencie sa zaslúţil biskup Meško z poľského rodu
Piastkovcov. Bol biskupom v Nitre v rokoch 1328 aţ 1334.
V roku 1333 začal so stavbou nového priestrannejšieho
gotického chrámu. Aj po svojom preloţení do Veszprému
stavbu obetavo podporoval.
Biskup Vít de Castroferreo, Vašváry – 1334- 1347,
františkán bol predtým dvorným kaplánom kráľa Karola
Róberta. Bol prvým biskupom po Vichingovi, ktorý bol určite
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menovaný Svätou stolicou, nakoľko sa iná menovacia bula
nezachovala. Počas jeho spravovania biskupstva bola stavba
kostola jeho zásluhou dokončená. Bol svätiteľom dnešného
dómu sv. Štefana vo Viedni v roku 1341.
Zo začiatku 14. storočia rozsah Nitrianskej diecézy sa dajú
vyčítať zo zápisov pápeţských vyberačov daní – decimátorov.
Súpis Nitrianskej ţupy sa uskutočnil v rokoch 1332 aţ 1337,
podľa sa biskupstvo delilo na tri archidiakonáty : katedrálny,
hradniansky a trenčiansky.
Súpis hradnianskeho archidiakonátu uvádza tieto farnosti :
Ban (Bánovce n/B.), Salatna (Slatina), Bilec (Bielice), Cathan
(Skačany), Sur (Deţerice), Hengrot (Uhrovec), Maytis
(Motešice), Mica (Mitice), Misem (Omšenie), Osor (Dolné
Ozorovce), Podag (Bobot), Gradna (Malá Hradná), Prota
(Poruba, alebo Pravotice), Pyspeki (Biskupice), Sabaquerec
(Ţabokreky), Sancti Martini (Vysočany), Tracha (Ostratice),
Riblan (Rybany).
Súpis trenčianskeho archidiakonátu uvádza farnosti :
Bistense (Povaţská Bystrica), Brenittorio (Drietoma), Búr
(Bierovce), Coludog (Beckov), Costa (Košeca), Visspola
(Visolaje), Dobrusa (Dobrá), Domanisa (Domaniţa), Edisa
(Udiča), Enso (Hričov), Hetlac (Zubák), Jatensia (Jasenica),
Lanist (Lednica), Lena (Ilava), Liptua (Lietava), Nadas
(Nádas-Podskalie), Presca (Pruské), Pretmer (Predmier),
Sabola, (Soblahov), Stionihino (Trenčín), Vesna (Nemšová),
De Sancto Aemerico (Skalka n/V.), Scala (Skala), Sursa,
(Súča), Silna (Ţilina), Puta (Bytča), Toplisa (Teplička), Varna
(Varín), Radela (Radoľa).
Územia katedrálneho archidiakonátu bolo ťaţko určiť.
Predpokladá asi päť aţ sedem farností.
V 15. storočí Nitrianske biskupstvo zasiahli husitské vpády.
Značná časť územia diecézy bola poznačená plienením
husitov. Zničené boli farnosti – Trenčín, Povaţská Bystrica,
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Ilava, Ţilina, Teplička, Varín a ďalšie. Husitská náuka sa
rozšírila aj medzi ľudom, o čom svedčí list uhorského snemu
z roku 1449 zaslaný do Ríma, kde sa uvádza, ţe husitské
bludy sa šíria na Slovensku a vraj celé obce prijímajú pod
obojím spôsobom. Zaujímavý je prípad nitrianskeho kanonika
Jána Lauriniho pochádzajúce z Račíc, ktorý sa ideovo pripojil
k Husovej náuke. Študoval v Prahe filozófiu. V roku 1419
však pred olomouckým vikárom bludy odvolal.
Koncom 15. storočia vyniká postava biskupa Antona 1492
– 1500, ktorý zvolal do Nitry diecéznu synodu, na ktorej sa
riešili vieroučné, sakramentálne a disciplinárne otázky.
C) Biskupstvo v kresťanskom novoveku
V 16. a 17. storočí sa stredná Európa nachádzala v ťaţkej
hospodárskej a politickej situácii. Bola javiskom neustálych
politických a náboţenských zápasov, ku ktorým sa pripojili
turecké plienenia a výboje. Kaţdá z týchto skutočností sama
dokázala zapríčiniť spoločenský rozvrat, ale v tom čase sa
spojili všetky do hromady. Vyţiadali si veľké mnoţstvo obetí
a narušili spoločenský ţivot niekoľkých generácií. Uhorsko
bolo z tohto dôvodu rozhárané nielen politicky, ale aj
hospodársky a náboţensky.
Politický a cirkevný ţivot sa preniesol na Slovensko.
Trnava bola v rokoch 1543 aţ 1820 sídlom ostrihomského
biskupa. Za toto obdobie tu sídlilo 20 arcibiskupov a 7
kardinálov. Rozhárané pomery uľahčili prenikaniu nových
myšlienkových prúdov v náboţenskej oblasti. Prvými
nositeľmi myšlienok reformácie boli študenti zo Slovenska,
ktorí študovali na nemeckých univerzitách. Nezodpovedným
konaním zemepánov a činnosťou duchovných, ktorí prešli na
stranu reformácie, sa učenie rozšírilo natoľko, ţe na začiatku
17. storočia sa k nemu hlásili 70 % obyvateľstva Slovenska.
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V 17. storočí sa vo vzťahu katolíkov a evanjelikov
v mnohom pokročilo. Ţiaľ, v kontakte konfesií dochádzalo aj
k vyostreniu vzťahov, ktoré sa často končili násilnosťami
a krviprelievaním na obidvoch stranách. Politicko-náboţenské
vojny si vyţiadali nejednu obeť i na území Slovenska. Pre
Nitrianske biskupstvo nadišli nepriaznivé časy po bitke pri
Moháči.
Biskup Štefan Podmanický (1512 – 1530), ktorý vyviazol
z bitky pri Moháči sa dostal medzi sporiace strany Jána
Zápoľského a Ferdinanda Habsburského. Korunoval jedného
aj druhého za uhorského kráľa. Ján Zápoľský sa mu pomstil
tým, ţe Nitru zaujal, biskupa vyhnal a majetok porozdával
svojim veľmoţom. Po smrti biskupa Štefana Podmanického
Nitriansky hrad obsadil cisársky generál Katzianer a mnohé
cennosti katedrálneho chrámu poodváţal do Viedne, odkiaľ sa
uţ nikdy nevrátili. Medzi nimi bol vzácny relikviár
nitrianskych patrónov. Ešte pred blíţiacim sa tureckým
nebezpečenstvom vydal kráľ Ľudovít 2. s povolením pápeţa
Klimenta 7. (1523 – 1534) nariadenie, podľa ktorého všetky
biskupské, kapitulné, rehoľné farské a iné kostoly Uhorska
a pripojených krajín majú odovzdať polovicu príjmov ako aj
zlatých a strieborných bohosluţobných predmetov na obranu
vlasti. Hrozilo nebezpečenstvo, ţe relikviár sv. Svorada
a Beňadika bude zhabaný na tento účel. Stalo sa tak
o niekoľko rokov neskôr, v roku 1530, keď nový kráľ
Ferdinand 1. Habsburský (1526 – 1564) dal z neho raziť
strieborné mince. Správa biskupstva prešla postupne do rúk
priaznivcov cisára Ferdinanda, medzi ktorými bola aj rodina
Turzovcov. Rodinou určený a vyvolený biskup František
Turzo spravoval majetku biskupstva v rokoch 1534 aţ 1556.
Osobnosť Františka Turzu (1515 aţ 1574), feudálneho
pána Oravského hradu, bola veľmi podobná novorodiacej sa
uhorskej vysokej šľachte ako boli Pálffiovci, Esterháziovci,
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Coborovce a ďalší, ktoré si svoje postavenie získali
v protitureckých vojnách za podporu Habsburgovcov, za
podporu reformácii a neskôr rekatolizácii. František Turzo
ukončil teologické a humanitné štúdia v Taliansku. Od roku
1540 bol prefektom Uhorskej dvorskej komory v Bratislave.
V roku 1543 sa stal administrátorom Nitrianskeho biskupstva,
hoci nebol kňazom. V roku 1556 sa zriekol tejto hodnosti, stal
sa evanjelikom a oţenil sa s Barborou Kostkovou, dcérou pána
z Lietavy a Strečna. Po jej smrti sa znova oţenil s Katarínou
Zrínskou (1561). Stal sa zakladateľom moravsko-bytčianskej
vetvy Truzovcov, ktorá vlastnila pánstvo Hričov, Lietavu
a Oravu.
Po Turzovi kráľ Ferdinand 1. Habsburský zveril Nitru
vzdelancovi a horlivému dušpastierovi biskupovi Pavlovi
Bornemissovi (1557 – 1579). Biskup Bornemissa-Abstemius
odstránil mnohé škody spôsobené predchádzajúcimi
udalosťami. Medi iným vydal tlačou a uvádzal do ţivota
nariadenia poslednej synódy Nitrianskeho biskupstva na konci
15. storočia biskupom Antonom Sánkfalvim. Ustanovenia
vydal v podobe pastierskeho listu, v ktorom povzbudzoval
kňazov a veriacich k Cirkvi, povzbudzoval k štúdiu svätých
otcov a rozširovaniu náboţenských vedomostí. Videl v tom
účinný prostriedok proti rozširujúcemu sa protestantizmu.
Biskup tieţ obdaril biskupstvo mnohými cennosťami.
Významným biskupom v pohnutých časoch diecézy bol
spolupracovník a nástupca biskupa Bornemissa Zachariáš
Mošóci (1582 – 1587), rodák z Mošoviec, známy ako básnik,
právnik a historik. V roku 1583 nariadil v diecézy pouţívať
kalendár upravený pápeţom Gregorom 13. Spolu
s pätikostolským biskupom Mikulášom Telegdym vydal
v roku 1584 v Trnave zbierku uhorských zákonov. Zomrel ako
45 ročný v roku 1587. Aj náhrobná tabuľa z roku 1587
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umiestnená v dolnej lodi Nitrianskej katedrály vyjadruje jeho
humanistické zmýšľanie.
V tomto období vznikali časté nepokoje vyvolané
povstaniami proti Habsburgom, ktoré viedli Štefan Bočkai,
Gabriel Betlen, Juraj Rákoczi a Imrich Tököli. Tieto nepokoje
si vyţiadali obete na území Nitrianskeho biskupstva.
Ďalšou osobnosťou Nitrianskeho biskupstva bol biskup
František Forgáč (1596 – 1607). Vyrastal v rodine, ktorá
sympatizovala s učením Martina Luthera. Katolíkom sa stal aţ
keď mal 18 rokov v Ríme, kde sa rozhodol stať kňazom. Ako
biskup našiel diecézu v pomerne zlom personálnom obsadení.
Prvou jeho starosťou bolo vychovať pre diecézu dobrých
kňazov. V Šali nad Váhom v roku 1598 zaloţil u jezuitov
základinu pre jedenástich seminaristov. Jezuita P. Carillo na
adresu nitrianskych bohoslovcov napísal „Chovanci
nitrianskeho pána biskupa dávajú dobrý príklad. Je ich
dvanásť“. Ako nitriansky biskup prichádzal do kontaktu
s rodinou Pázmaňovcov, ktorá patrila ku kalvínskemu
vierovyznaniu. Má veľký podiel na ďalšom ţivotnom
smerovaní činnosti neskoršieho kardinála a ostrihomského
arcibiskupa Petra Pázmaňa (1616 – 1637). Na radu jezuitov
upravil štatút Nitrianskej kapituly v duchu poţiadaviek
Tridentského snemu, čo napomohlo vykonávať rekatolizačnú
činnosť. Za povstania Štefana Bočkaja (1604) musel utiecť
i s kapitulou z Nitry do Györu. Klenotnica katedrály bola opäť
vydrancovaná, olúpená o klenoty a vzácne listiny. František
Forgáč sa stal v roku 1607 ostrihomským arcibiskupom
a kardinálom. Keď sa protestanti zásluhou palatína Juraja
Turzu na ţilinskej synode v roku 1610 organizačne
osamostatnili po tom, čo viedenským mierom z roku 1606
dosiahli náboţenskú slobodu a rovnoprávnosť s katolíkmi
kardinál František Forgáč ako uhorský primas proti tomu
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protestoval a v roku 1611 zvolal do Trnavy provinciálny
snem. Zomrel v roku 1615.
Biskup Ján Telegdy (1619 – 1644) sa výrazne zapísal do
dejín Nitrianskeho biskupstva. Zaţil azda najţalostnejší stav
biskupského sídla v Nitre. Ustavičné vojny s Gabriela Betlena
(1620 – 1621) zničili hrad a katedrálu. Biskup Ján Telegdy dal
hornú loď katedrály úplne do poriadku a pristavil k nej terajšiu
dolnú loď. Touto prestavbou získal priestor na severnej strane,
kde dal vyhotoviť kaplnku a v roku 1638 v nej slávnostne
uloţil ostatky patrónov biskupstva. Túto skutočnosť
potvrdzuje opát kláštora na Panónskej hore a rektor jezuitov v
Trenčíne Ladislav Vid. Biskup Ján Telegdy má zásluhu na
postavení františkánskeho kláštora v roku 1630, ktorý
umiestnil do hornej časti mesta Nitra. Biskup Ján Telegdy
spravoval aj arcibiskupstvo kaločské. Biskup Ján Telegdy
zvolal v roku 1633 Nitriansku cirkevnú synodu, ktorá mala
dôleţitú úlohu pri rekatolizácii. V trnavskom seminári zaloţil
šesť fundácií pre Nitriansku diecézu. V tom čase mala diecéza
66 farností. Katedrálny archidiakonát mal 6 fár, trenčiansky
archidiakonát 15 fár a 15 filiálok a povaţský archidiakonát 18
fár a 19 filiálok. Značná časť biskupstva bola v rukách
protestantov. Zomrel v roku 1646.
Len niekoľko týţdňov spravoval nitriansky stolec 37 ročný
Štefan Bošnák, posledný potomok rodiny Bošnákovej
z neďalekých Šurian. Zomrel koncom júla 1644 na ceste do
Viedne. Sotva dal biskup Selegdy katedrálu do poriadku, prišli
nové nájazdy Turkov, ktorí okupovali Nitru. Bojiskom sa stal
opäť hrad a katedrála. Udalosti sa odohrali za biskupa Juraja
Selepčéniho – Pohronca, rodáka zo Slepčian v Poţitaví. Bol
jedným z najhorlivejších biskupov v Nitre (1648 – 1666), ale
aj na iných biskupských stolcoch, ktoré zastával. Narodil sa
v roku 1595, teda v časoch keď sa Európa zmietala
v náboţenských nepokojoch, stavovských povstaniach a čelila
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plieneniu Turkov. Sám bol dieťaťom poddanských rodičov,
ktorých zavraţdili Turci. Zásluhou kardinála Petra Pázmaňa
študoval v Ríme a býval v kolégiu Hungarico-Germanicu. Vo
Vatikánskom archíve sa nachádza list Petra Pázmaňa datovaný
v Bratislave zo dňa 14.08.1627, v ktorom hovorí, ţe posiela 9
chlapcov do Ríma „studiorum causa“. Charakterizuje ich ako
počestných, nadaných, veľmi zdraví a z Boţou mocou od
kaţdej nákazy ochránení. V liste sú uvedení mená aj týchto
študentov. Na prvom mieste je uvedený Juraj Selepčéni,
potom Andrej Pecchy, Tobiáš Pistes, Demeter Jarftas, Juraj
Suchla, Andrej Nady, Pavol Busakovič, Andrej Peternasary
a Martin Albert. Profesor rímskeho kolégia jezuita Ján de
Lugo vo svojom hodnotení zo dňa 03.11.1643 nazýva Juraja
Selepčéniho „Georgius Pohroncius Szelepcseny“. V hodnotení
o ňom hovorí „ V čase štúdia sa preslávil. Vlastnil viaceré
čnosti ako nadanie, skromnosť, usilovnosť, štúdium,
rozváţnosť – vynikal vo všetkých predmetoch. Obhájil tézy
z celej teológie na zasadnutí kardinálov a iných prelátov
„cumaplausu et laude magna“. V ďalšej časti listu profesor
spomína, ţe nielen vo filozofii, ale aj v teológii bol úspešný.
Aj pred pápeţom si dobre počínal. V prastarej viere našich
predkov našej viery a náboţenstva, kňazskej integrite a iných
náboţenských cvičeniach si tak počínal, ţe sa nám javil
drahým a milým a všetkým seminaristom bol dávaný za
príklad čnosti. Nádejame sa, ţe bude uţitočný pre svoju
vlasť“. Počas tureckých vojen po dobytí Nitry spustošili Turci
v októbri 1663 a v apríli 1664 aj katedrálu. Nepoškodili však
oltár Snímania z kríţa v dolnej lodi, ktorý dal postaviť v roku
1662 Juraj Selepčéni.
D) Biskupstvo v 20. storočí
Dejiny biskupstva v dvadsiatom storočí sú písané
vynikajúcimi osobnosťami, ktoré sedeli na biskupskom stolci.
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ThDr. Karol Kmeťko (1920 – 1948) sa vyznačoval
veľkou starostlivosťou o vzdelanie a prehĺbenie zboţnosti
kňazov a veriacich laikov. Jeho osobitnou láskou boli misie.
Svedčí o tom aj dvojzväzkové dielo „Svetové misie“, ktoré
napísal ako nitriansky biskup. Štedro podporoval misionárov
„Spoločnosti Boţieho slova“ Okrem nich uviedol do diecézy
redemptoristov, saleziánov a školských bratov. Bol
propagátorom unionistických kongresov na Velehrade. V roku
1944 bol menovaný pápeţom Piom 12. za arcibiskupa „ad
personam“.
Jeho spolupracovník a nástupca ThDr. Eduard Nécsey
(1948-1968) bol známy svojou učenosťou, zboţnosťou a
asketickým ţivotom. Spravoval diecézu počas obdobia
kontroly Cirkvi štátom. Veľmi ťaţko preţíval obmedzenie
činnosti Cirkvi v kaţdej oblasti. Napriek tomu sa snaţil viesť
diecézu čo najlepšie. Nenájdeme azda krajšie svedectvo o
ňom, ako písalo pero neprajníkov Cirkvi : „Na území celej
diecézy sa udrţuje intenzívny náboţenský ţivot a ani pri
spriemyselňovaní týchto oblastí nepozorovať, ţe by
náboţenský ţivot klesol... Kňazi tejto diecézy sú vedení
biskupom Nécseyom k cirkevnej disciplíne a v plnení si v
prvom rade kňazských povinností... Celkovo moţno povedať,
ţe kňazstvo Nitrianskej diecézy je po stránke náboţenskej viac
aktívne ako v iných diecézach. Zúčastnil sa na všetkých
zasadaniach Druhého vatikánskeho koncilu, kde bol
všeobecne váţeným a uznávaným účastníkom. Bol tieţ
členom Prvej biskupskej synody, na ktorej sa zúčastnil roku
1967. Pápeţ Pavol 6. ho menoval v máji 1968 za titulárneho
arcibiskupa.
Biskup ThDr. JUDr. Ján Pásztor (1973-1988) sa zaslúţil
o uvedenie liturgickej obnovy do ţivota diecézy a Slovenska.
Ako predseda Liturgickej komisie Slovenska so svojimi
spolupracovníkmi Mons. V. Filom, Mons. V. Malým a Mons.
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F. Javorom pripravil slovenské preklady všetkých liturgických
kníh, čím sa Slovensko zaradilo medzi prvé krajiny s
liturgickými textami v ľudovej reči. Bol členom komisie pre
revíziu cirkevného práva. Biskup J. Pázstor zomrel po ťaţkej
chorobe dňa 8. novembra 1988.
Po uprázdnení biskupského stolca spravoval diecézu, po
zvolení konzultormi, Mons. prof. ThDr. Štefan Janega, nar.
10. decembra 1912, dekan Cyrilometodejskej fakulty v
Bratislave.
Po zmene spoločenskej situácie 6. februára 1990 bol za
diecézneho biskupa menovaný Mons. Ján Chryzostom
Korec, známy vo svete ako „biskup v montérkach. V rokoch
totalitného ateistického reţimu bol poprednou osobnosťou
utláčanej a prenasledovanej Cirkvi. Zastával sa práv veriacich,
bránil dôstojnosť človeka. V kritických postojoch k
tendenčnému hodnoteniu národných dejín bol skutočným
zástancom identity národa i jeho kresťanských základov.
Veľkou mierou sa pričinil o prehĺbenie cyrilo-metodských
tradícií. Jeho Eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec sa
narodil 22. januára 1924 v Bošanoch v robotníckej rodine.
Dňa 15. septembra 1939 vstúpil v Ruţomberku do rehole
jezuitov. Do roku 1950 študoval filozofiu a teológiu v
Ruţomberku, v Trnave a v Brne. Po skončení štúdia filozofie
pracoval v redakcii časopisov a vo vydavateľstve „Posol“ v
Trnave. Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol spolu
s rehoľnými spolubratmi internovaný od 14. apríla 1950 v
Jasove, potom v Podolínci a od 20. septembra 1950 v Pezinku.
Odtiaľto bol donútený odísť do civilného ţivota. V tom istom
roku - 1. októbra 1950 - bol tajne vysvätený v Roţňave za
kňaza a po uväznení a internovaní takmer všetkých
oficiálnych biskupov bol ako 27-ročný 24. augusta 1951 tajne
vysvätený za biskupa otcom biskupom Pavlom Hnilicom.
Konsekrácia sa uskutočnila na základe rozsiahlych fakúlt
746

pápeţa Pia 12. pre naše krajiny. Biskupskú sluţbu však
nemohol vykonávať verejne. Po celý tento čas pracoval ako
robotník. V tomto období oprávnene desať rokov kaţdý deň
očakával, ţe príde pre neho štátna bezpečnosť, ako sa to stalo
v mnohých prípadoch jeho spolubratov v reholi, či diecéznych
kňazov a veriacich laikov. O to viac, ţe vedeli o ňom, ţe je
biskup a vyvíja aktívnu apoštolskú činnosť, ba i ordinuje tajne
kňazov. Dňa 11. marca 1960 bol zaistený a dňa 21. mája 1960
odsúdený za vlastizradu pre náboţenskú činnosť medzi
študentmi na 12 rokov väzenia, ktoré preţil v neľudských
podmienkach s mnohými kňazmi v Prahe na Pankráci, Ruzyni
a Valdiciach. Z väzenia sa vrátil dňa 21. februára 1968 s
podlomeným zdravím. Napriek tomu sa zapojil do nadšenej
obnovy náboţenského ţivota. Dňa 8. júla 1969 ho prijal na
osobitnej audiencii pápeţ Pavol 6., ktorý na údiv mnohých
odovzdal „tajnému“ biskupovi Korcovi svoje biskupské
insígnie. Po návrate do vlasti však nedostal súhlas zo strany
štátu k pastorácii, a preto pokračoval na poste robotníka.
Naposledy ako 57-ročný pracoval ako opravár výťahov v
bratislavskej Petrţalke. I v tejto situácii ako predtým, neostal
nečinný. Kontakt s mladými ľuďmi, apoštolát v rôznej forme,
ale i bohatá literárna činnosť (vyše 60 titulov) mu vyplnila
kaţdú voľnú chvíľu. Vo svojich dielach sa javil ako teológ,
filozof, historik, etik a sociológ. Veľká časť diel kardinála
Korca počas bývalého reţimu vyšla v samizdatoch a niektoré
rukopisy sa dostali aj do zahraničia, kde vyšli kniţne a to v
Kanade u slovenských jezuitov, v Cambridge, v Ústave sv.
Cyrila a Metoda v Ríme, v Rakúsku a v Poľsku. Po roku 1990
aj v domácich vydavateľstvách. Zvláštnu pozornosť si
zasluhuje trojzväzkové dielo zaoberajúce sa ťaţkým obdobím
Cirkvi na Slovensku „Od barbarskej noci“, ktoré bolo
preloţené do viacerých svetových jazykov. Zmena
spoločenského systému po roku 1989 zasiahla aj do jeho
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ţivota. Dňa 7. januára 1990 sa stal rektorom Kňazského
seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Významným
okamihom jeho ţivota sa stal 6. február 1990, kde na výslovnú
ţiadosť Svätého Otca Jána Pavla 2. bol menovaný za
nitrianskeho diecézneho biskupa. Kánonicky správu diecézy
prevzal dňa 22. februára 1990 a slávnostne 25. marca 1990 v
Nitre na Kalvárii. Dňa 28. júna 1991 v konzistóriu ho
ustanovil pápeţ Ján Pavol 2. za kardinála. Menovanie bolo
ohlásené na všeobecnej audiencii dňa 29. mája 1991. Ján
Chryzostom kardinál Korec sa stal prvým predstaviteľom
slovenskej cirkevnej provincie, ktorému sa dostalo vďaka
osobným kvalitám takej cti, ţe sa stal členom kardinálskeho
kolégia. Jeho vedecká činnosť, osobná statočnosť, neochvejná
obrana dôstojnosti človeka, slobody a identity slovenského
národa a jeho kresťanských základov a tradícií bola ocenená aj
troma čestnými doktorátmi univerzít v USA :
- dňa 18. mája 1986 - Legum Doctor Univerzity Notre Dame,
Indiana;
- dňa 22. februára 1992 - Doctor of Humane Letters, Honoris
Causa, Sarret Heary University, štát Conecticut mesto
Bridgeport;
- dňa 12. novembra 1993 - Doctor of Humane Letters The
Catholic University of America, Washington.
V roku 1993 mu bolo udelené vysoké francúzske
vyznamenanie Čestnej légie. Roku 1998 Univerzita Konštatína
Filozofa v Nitre mu ako prvému udelila čestný doktorát.
Pastoračná, vedecká a literárna činnosť Jána Chryzostoma
kardinála Korca je odrazom skoro 50-ročného dramatického
diania v Cirkvi na Slovensku. Za desať rokov jeh ovedenia
Nitrianskej diecézy sa obnovila a prehĺbila činnosť v kaţdej
oblasti náboţenského ţivota. Vďaka úsiliu diecézneho biskupa
Jána Chryzostoma kardinála Korca sa obnovila aj činnosť
Kňazského seminára v Nitre hneď v akademickom roku
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1990/1991. Po prvýkrát v histórii diecézy dosiahol počet 150
seminaristov. Súčasne na Teologickom inštitúte v Nitre, ktorý
je súčasťou Bohosloveckej fakulty a Univerzity Komenského
v Bratislave študovalo teológiu vyše 600 laických študentov.
Rekonštrukcia budov určených k činnosti seminára bola veľmi
nákladná. Len budova bývalého Malého seminára sa
nachádzala v dezolátnom stave a rekonštrukcia si vyţiadala
vyše 100 Sk. Dňa 23. septembra 1995 bola slávnostne
otvorená hlavná budova Kňazského seminára sv. Gorazda.
Bolo tu zároveň zriadené aj Duchovné centrum nitrianskeho
biskupstva. K tomu pribudla budova Veľkého seminára,
Promeritae Quieti a ďalších budov potrebných k prevádzke
seminára a teologického inštitútu. Treba prirátať aj miliónové
hodnoty venované rekonštrukcii hradu a okolia, cirkevného
súdu, domov kapituly, atď. Zriadili sa nové farnosti, cirkevné
školy, rozprúdila sa činnosť laických hnutí... V tomto období
sa vďaka obetavosti duchovných správcov farností a veriacich
diecézy postavilo 60 kostolov, 20 kaplniek, 20 farských
budov, 8 duchovných stredísk a mnohé generálne opravy
sakrálnych objektov.
Za pomocného nitrianskeho biskupa po spoločenskej zmene
bol menovaný generálny vikár Mons. František Rábek,
titulárny biskup katrenský, konsekrovaný 27. júla 1991.
Ďalším nitrianskym pomocným biskupom sa stal Mons.
ThDr. Marián Chovanec, titulárny biskup maxitenský.
Konsekrovaný bol 18. septembra 1999.
Nitrianske biskupstvo má v súčasnosti 160 farností, v
ktorých ţije 871.059 obyvateľov, z ktorých sa hlási ku
katolíckej Cirkvi 679.333. Diecéznych kňazov je 263,
rehoľných 52. Na území diecézy účinkuje 6 muţských reholí a
13 ţenských reholí a kongregácií. V diecéze je 13 základných
a 10 stredných cirkevných škôl. Kňazský seminár bol po
násilnom uzatvorení roku 1950 znova otvorený v septembri
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1990. Na kňazstvo sa tu v súčasnosti pripravuje 100
bohoslovcov. Niektorí kňazi a bohoslovci študovali na
univerzitách doma i v zahraničí. Na Teologickom inštitúte pri
Kňazskom seminári okrem toho študovalo od r. 1991, resp.
študuje teológiu formou diaľkového štúdia 600 laikov.
Dňa 23. septembra 1995 bola slávnostne otvorená hlavná
budova Kňazského seminára sv. Gorazda, ktorá zásluhou
diecézneho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca bola v
hodnote 100 miliónov korún zrekonštruovaná a obnovená. Je
tu zároveň zriadené aj Duchovné centrum nitrianskeho
biskupstva. Nezabudnuteľnou zostane návšteva Svätého Otca
Jána Pavla 2., dňa 30. júna 1995, ktorý sa o Nitrianskom
biskupstve vyjadril s veľkou úctou „Nitra nám hovorí o prvom
tisícročí. Tu neďaleko stál prvý kresťanský kostol v
stredovýchodnej Európe. Tu sa od roku osemstodvadsaťosem
pšeničné zrno stáva v Eucharistii Telom Krista, ktorý v sebe
zjednocuje všetkých, čo ho s vierou prijímajú. Preto som túţil
navštíviť Nitru.
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Desať rokov účasti Vojenského opravárskeho
podniku v Trenčíne na mierových silách
Organizácie spojených národov
K najstarším vojenským inštitúciam, ktoré sa na Slovensku
zaoberajú opravami vojenskej techniky patrí Vojenský
opravárenský podnik 027 Trenčín, štátny podnik. Jeho korene
činnosti siahajú ešte do decembra 1918, keď vojaci vyučení
strojári začali opravovať vojenskú trofejnú techniku. Odvtedy
patrí tento podnik k priemyselným dominantám trenčianskeho
regiónu. Pracovníci podniku sa vypracovali za posledných
osem desaťročí za jedných z najuznávanejších odborníkov
v opravárenskej činnosti. Vyrástli tu doslova celé generácie
špičkových odborníkov.
Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, štátny podnik
sa počas uplynulých desať rokov aktívne zapojil do účasti
mierových operácií Organizácie spojených národov. Začalo to
v roku 1992, keď podnik pripravil ešte pre československú
jednotku zúčastňujúcu sa na mierových operáciách vojnového
konfliktu na Balkáne. Od roku 1993 sa podnik aktívne zapojil
do účasti na mierových operáciách tieţ na Balkáne, vtedy uţ
pre ţenijný prápor Armády Slovenskej republiky. V rokoch
1993 aţ 1996 zabezpečoval dodávky špeciálneho materiálu,
náhradných dielov, servis vojenskej, tankovej a automobilovej
techniky. Aj zásluhou trenčianskych vojenských opravárov
získal na ţenijný prápor vysoký kredit a uznanie v rámci
medzinárodných Organizácie spojených národov. Tieto sluţby
zabezpečovala priamo servisná skupina podniku, ktorá mala
svoju základňu na letisku spravovanom jednotkami
Organizácie spojených národov v Záhrebe. Ďalšia činnosť
bola nasmerovaná priamo v teréne, v lokalitách nasadenia
ţenijného práporu ako napríklad v Daruvare alebo Lipniku. Za
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uvedené obdobie podnik zabezpečil dodávky náhradných
dielov v objeme viac ako 72 miliónov Sk.
Na základe takto získaných skúseností dostal ponuku od
Ministerstva obrany Slovenskej republiky na zabezpečenie
prevádzky pontónového mosta cez rieku Neretvu pri meste
Mostar na území Bosny a Hercegoviny. Túto zákazku
realizoval podnik v roku 1996 prostredníctvom misie IFOR
v Záhrebe. Od marca do októbra 1996 prevádzku tohoto
mosta zabezpečovalo 15 civilných pracovníkov podniku.
V priebehu rokov 1997 a 1998 podnik opravil všetku
bojovú techniku, ktorá sa vrátila z pôsobenia Mierových síl
Organizácie spojených národov v bývalej Juhoslávii. V roku
1999 podnik ešte zabezpečoval opravu a dodávku
ţelezničného zariadenia „HYRA-M“ pre ţenijný prápor
Armády Slovenskej republiky Mierovej misie Organizácie
spojených národov v bývalej Juhoslávii.
V roku 2000 podnik pripravil techniku pre ţenijnú jednotku
KFOR umiestnenú na území Kosova. Súčasne bol
zabezpečovaný servis priamo na mieste dislokácie jednotky.
V tomto istom roku podnik začal vyrábať kontejnery ISO pre
mierovú jednotku Armády Slovenskej republiky – UNMEE,
dislokovanú na území Eritrii. Pre túto jednotku podnik vyrobil
200 kontajnerov ISO a okrem toho cez podnik prešla všetka
technika, ktorá bola súčasťou slovenskej vojenskej ţenijnej
jednotky.
Od roku 2001 zabezpečoval podnik náhradné diely a servis
aj pre ţenijnú jednotku pôsobiacu na území Cyperskej
republiky v rámci mierovej misie Organizácie spojených
národov „UNFICYP“ a pre nemocnicu Armády Slovenskej
republiky pôsobiacej vo Východnom Timore „UNTAET“.
V roku 2002 podnik okrem zabezpečovania servisu pre
Mierové misie UNMEE, UNTAET, UNFICYP zabezpečil
techniku pre jednotku Armády Slovenskej republiky KFOR –
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„JOINT GURDIAN“, ktorá je súčasťou spoločnej
československej jednotky v Kosove. Podnik pre túto jednotku
zabezpečoval výrobu kontajnerov ISO a výstavbu tábora
jednotky.
Trenčianske noviny 17.03.2003
Pomocná evidencia 174/1/03
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Mgr. Ladislav Jambor : Trvalá pamiatka na
výročie Slovenska
Začiatok roku 2003 bol pre Slovákov doma i zahraničí
pamätnou udalosťou, keď sme si pripomenuli 10. výročie
vzniku druhej Slovenskej republiky. Pri tejto príleţitosti
Národná banka Slovenska pamätnú tisíc korunovú mincu.
Vydaná mala byť uţ začiatkom januára 2003, ale vinou
Mincovne v Kremnici bola vydaná aţ v mesiaci máj 2003.
A teraz k popisu mince. Minca má tvar štvorca o 43,6 mm
stranách a váhe 62,207 gr. z takmer čistého striebra, čo je
ojedinelé. Preto bol o jej vydanie mimoriadny záujem
a mnohým zberateľom sa ani neušla, hoci bola vyrazená
v počte 12 tisíc kusov. Minca bola uloţená v plastikovej
kruhovej krabičke vsadenej do modrej kazety s viečkom, na
ktorom bolo napísané 10. výročie vzniku Slovenskej
republiky. Na lícnej strane je centrálne umiestnený štátny znak
Slovenskej republiky a okolo neho ochranné gesto vytvárajú
ruky. Vľavo od štátneho znaku je znak Slovanstva – lipová
ratolesť a vpravo názov štátu a letopočet 2003. Na rube mince
je zobrazený obrys mapy Slovenska, nad ňou hodnota 1.000,Sk a pod ňou nápis „10 rokov Slovenskej republiky“. Vľavo
sú zobrazené letopočty 1993 a 2003. Pamätnú mincu navrhol
akademický sochár Miloš Vavro, rodák z Trenčína. Ľudovú
školu umenia v Trenčíne absolvoval po odborným vedení
akademického maliara Mariána Súčanského. Na strednej škole
umeleckého priemyslu v Uherskom Hradišti, odbor
reprodukcia v kameni ho viedol národný umelec prof. Ján
Habarta. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave
ukončil v roku 1987 pod odborným dohľadom národných
umelcov Ladislava Snopeka aJána Kulicha. Uţ ako študent 6.
ročníka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave získal
prvú cenu v anonymnej súťaţi na stokorunovú pamätnú mincu
754

pri príleţitosti 150. výročia Karla Hynka Máchu spomedzi
stopäťdesiat návrhov. Teraz sa Milan Vavro venuje
exteriérovej a komornej plastike, mincovej tvorbe a dizajnu.
Jeho pracovným materiálom je kameň, drevo a kov. Pre
pobočku Trenčianskej numizmatickej spoločnosti vytvoril
v roku 1990 pamätnú medailu v striebre a tombaku vydanej
pri príleţitosti 110. výročia narodenia M. R. Štefánika.
Podieľal sa na reštaurovaní kláštora Emausy a veľvyslanectva
USA v Prahe a časť moskovského Kremľa. Veľmi známa je aj
jeho štyri a pol metra vysoká socha Jeţiša Krista inštalovaná
v Nových Zámkoch.
Trenčianske noviny 22.09.2003
Pomocná evidencia 542/1/03
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Darius Ivan : Pri Trenčíne odkryli najväčšie
ţiarové pohrebisko z doby bronzovej
Najväčšie ţiarové pohrebisko z mladšej a neskorej doby
bronzovej v západoslovenskej oblasti a jedno z najväčších na
Slovensku odokryli pracovníci Archeologického ústavu
Slovenskej akadémie vied z Nitry na juţnej hranici mesta
Trenčín pri výskume lokality Belá v susedstve hypermarketu
Tesco. Pred rokom bol preskúmaný zvyšok stredovekej osady
a neskôr juţný okraj pohrebiska luţickej kultúry z mladšej
a neskorej doby bronzovej. V roku 2002 bolo odokrytých 240
ţiarových hrobov z rokov 1200 aţ 800 pred našim letopočtom.
Na tento výskum sa nadviazalo aj v roku 2003, pri ktorom
bolo odokrytých ďalších takmer tristo hrobov. Vedúci
výskumu PhDr. Ivan Chebeň, CSc. konštatoval, ţe je to jedno
z najväčších pohrebísk luţickej kultúry na Slovensku, z ktorej
časť bola zničená pri výstavbe štátnej cesty 2/507 vedúcej
z Trenčína do Trenčianskej Turnej. Kostrové pochovávanie
bolo v luţickej dobe na našom území veľmi výnimočné.
Luţičania svojich mŕtvych spaľovali. Kaţdý z hrobov teda
obsahoval zrnu so spálenými zvyškami kostry a popol
prekrytú miskou. Vo väčšine hrobov sú uloţené ďalšie menšie
nádoby, šálky a dţbánky, jednoduché bronzové krúţky, ktoré
sa zrejme vplietali do vlasov, náramky a ihlice na spínanie šiat
a výnimočne sa našli aj zbrane. Mnoţstvo bronzových
odokrytých predmetov sú ţiarom roztavené zliatky, no našiel
deformovaný hrot oštepu, keďţe leţal zrejme na kraji horiacej
hranice. Našli sa aj jantárové korálky, čo dokladuje kontakty
vtedajšieho obyvateľstva s obyvateľstvom iných území.
Trenčianske noviny 29.09.2003
Pomocná evidencia 564/1/03
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Ing. Rudolf Kadlečík : Tatári v Trenčíne
Všetko to začalo v roku 1155 , keď sa narodil Temudţin,
syn bezvýznamného náčelníka mongolského kmeňa
Jasugejóv. V mladosti bol zajatcom a ako otrok nosil na krku
jarmo – veľké drevené koleso. Neskôr sa mu podarilo utiecť,
stal sa náčelníkom svojho kmeňa a krok za krokom začal plniť
svoj sen o zjednotení všetkých mongolských kmeňov. To sa
mu nakoniec podarilo po mnohoročných krvavých bojoch
medzi kmeňmi.
V roku 1206 na veľkom zhromaţdení všetkých náčelníkov
mongolských kmeňov bol Temudţin vyhlásený za veľkého
chána – Čingischán, kráľa dobyvateľov. Tak začala hrozná
vojenská mašinéria, ktorou sa Čingischán obrátil proti
susedným národom. Najprv obsadil severozápadnú a západnú
Čínu. Súčasne sa obrátil proti Chorézmskej ríši v Perzii
a v strednej Ázii, ktorú rozvrátil a zničil. Iné jeho vojsko
porazilo ruské knieţatstvá v roku 1223. Do Mongolska sa
Čingischán vrátil v roku 1225 a v roku 1227 zomrel.
Čingischán jeden z najväčších muţov sveta aký sa kedy
narodil zaloţil ríšu, ktorá nemá vo svete obdobu. Vytvoril
„Jasu“ – zborník zákonov, ktorý platil v celej ríši a bol
základom všetkých úspechov. Z rodnej osady Karakorum
vybudoval hlavné mesto ríše, kde sústredil remeselníkov
z dobytých krajín a mesto sa stalo strediskom, do ktorého
smerovali karavány z východu aj západu.
Od roku 1267 sa stalo hlavným mestom mongolskej ríše
Peking. Čingischán pred smrťou ustanovil za následníka
svojho syna Ogodeja. Ostatných synov poveril správou
rozľahlých území. Najstarší syn Dţuči neposlúchal a chcel sa
osamostatniť. Preto ho dal Čingischán tajne zavraţdiť a za
jeho nástupcu určil jeho syna a svojho vnuka Batuchána.
Toho poveril splnením svojho odkazu – závetu dobyť
západné krajiny a prísť aţ k Severnému moru. Preto sa tatárski
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cháni, všetci 11 vnuci Čingischána, zišli sa v roku 1236 so
svojimi vojskami v strednej Ázii pri meste Sygnak na veľkom
zhromaţdení vyhlásili za veliteľa výpravy na západ
dvadsaťdeväťročného Batuchána, prezývaného Dţinhagir,
podmaniteľ sveta. Tatári vedeli, ţe útok na západ musí byť
náhly, prekvapivý, lebo jedine tento im zabezpečí úspech. Na
západ vyrazila obrovská armáda s počtom 400 aţ 500 tisíc
bojovníkov. Preplávali Volgu a obili všetko, čo im stálo
v ceste. Dostali sa aţ ku Kyjevu, potom sa vrátili do ázijských
stepí, aby kone napásli a nabrali síl. V roku 1239 znova
vyrazili na západ a po ohromnej bitke v zime v roku 1240
dobyli Kyjev, hlavné mesto Ruska. Dobyli a vypálili aj
Moskvu.
Po poráţke Kyjeva boli Tatári čiastočne oslabení statočným
odporom Rusov. Tatári potom tiahli ďalej na západ smerom na
Uhorsko. Hlavný voj na čele s Batuchánom smeroval do
Maďarska a druhý voj pod vedením chána Pajdára smeroval
do Poľska. Hoci sa chýry o blíţiacej sa strašnej pohrome
dostávali do Európy, nikto im však nevenoval patričnú
pozornosť. Šľachta nechcela investovať do bojov, ktorej jej
nič neprinesú, hoci ju kráľ Belo 4. vyzýval na obranu krajiny.
Tatárska armáda idúca cez Poľsko síce vybojovala niekoľko
bitiek, ale veľmi sa nezdrţiavala a cez sliezske priesmyky
vtrhla na Moravu. Tu jej odolalo niekoľko miest a v bitke pri
Olomouc padol aj chán Pajdár, ktorého vystriedal chán Urudi.
Tatári cez Hrozenkovský priesmyk prenikli na Povaţie,
odkiaľ ich cesta viedol priamo k Trenčínu. Najsevernejší most
cez Váh bol pri Trenčianskej Belej. Nevie sa, či sa obrancom
Trenčína podarilo most pred príchodom Tatárov zničiť, ale
Tatári sa cez Váh dostali a mesto Trenčín vyplienili
a podpálili. potom niekoľko dní bez úspechu obliehali
Trenčiansky hrad. Trenčín bol v tomto období dôleţitou
lokalitou. Asi v roku 1018, keď sa Trenčín s okolím stal
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súčasťou Uhorského kráľovstva, bol sídlom Trenčianskej
ţupy, ktorá mala významné obranné postavenie ma hraniciach
s Moravou. Obyvatelia domov pod hradom a na svahu hradnej
skaly boli v tejto dobe slobodní a mesto bolo rozdelené na tri
časti :
1. vnútorné mesto,
2. predmestie,
3. mestské obce.
K Trenčínu patrili aj samostatné majetkové celky – Biskupice,
Nozdrkovce, Belá, Opatovce, Kubra, ale aj ďalšie
nelokalizované osady – majetky. Pri útoku Tatárov sa
obyvateľstvo mesta uchýlilo na Trenčiansky hrad bránený
hrdinský hradným kapitánom Bohumírom, ktorý bol zároveň
aj trenčianskym ţupanom. Je pravdepodobné, ţe počas
tatárskeho vpádu došlo k podstatnému narušeniu sídliskovej
aglomerácie. Niektoré osady a dediny úplne zanikli.
Od Trenčína Tatári postupovali smerom na Juh po oboch
stranách Váhu, ale aj Bánovskou kotlinou. Všetko dôkladne
vyplienili, vypálili a obyvateľov vyvraţdili. Mnoho ľudí zajali,
hlavne remeselníkov, zobrali dobytok a všetko krmivo. Aj keď
obyvateľstvo vedelo o blíţiacej sa pohrome, prepad náhly
a mnoho ľudí nestačilo ujsť do hôr. Tí, čo ušli museli občas
zísť do dediny pre potravu a tu ich Tatári pochytali. Hoci sa
bránili, nemali sa kam vrátiť, kam uchýliť. Všetko bolo
zničené a spálené. Nastal hlad. Obidve armády Tatárov sa
spojili na území Maďarska a tu sa pri rieke Slaná odohrala
hlavná bitka s uhorským vojskom Belu 4. Uhorské vojsko
bolo úplne porazené, rozprášené a aj kráľ Bela 4. sa zachránil
len útekom na istý ostrov v Jadranskom mori. V bitke padlo
60 tisíc uhorských vojakov. Tatári potom útokom dobyli
hlavné mesto Uhorska Pešť a Budín, ktoré uţ nemal kto
brániť.
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Tak sa Batuchán v roku 1241 načas stal vládcom
Uhorského kráľovstva. Potom sa Batuchán chystal poraziť
Talianov, Frankov a Nemcov. Mimoriadne okolnosti ho však
donútili vrátiť sa domov. Práve v tom čase zomrel veľký chán
Ogodej, a preto boli cháni povolaní do hlavného mesta na
voľbu nového chána. Batuchán nemal záujem byť veľkým
chánom, ale skôr sa bál o svoj chanát „Zlatá horda“ na území
v strednej Ázii za Voľgou, ktorú ohrozoval čingisovec
Helaguchán. Ten bol veľmi silný, čo potvrdzuje aj dobytie
Bagdadu v roku 1258, čím rozvrátil Bagdadský kalifát. Práve
tieto okolnosti zachránili Európu od ďalšieho plienenia
Tatármi.
Obrancov Trenčianskeho hradu a všetkých, ktorí bojovali
proti Tatárom povýšil kráľ Belo 4. v roku 1243 za hrdinské
činy na kráľovských poddaných a zároveň im bolo udelené
dedičné právo na pozemky. Kráľ v tej dobe udeľoval ako
náhradu za utrpené škody rozličné výhody a privilégiá. Tak aj
mesto Trenčín dostalo mnohé vzácne výhody. Po tatárskom
vpáde sa kráľ Belo 4. dlhšiu dobu zdrţoval na Trenčianskom
hrade, lebo sa obával návratu Tatárov. No tí však zastali na
Ukrajine a ďalej uţ nešli.
Tatári pochádzali z Mongolska. Tatársko má meno podľa
kmeňa Tatári, ktorí ţili pri rieke Tatár. Boli menšej postavy,
chudí, malé oči, vypuklé lícne kosti a veľmi sa líšili od
ostatných ľudí. Vzhľadom na podnebie v Mongolsku boli
veľmi odolní, zvyknutí na tuhé a kruté zimy. Jedli mäso a pili
kravské a kobylie mlieko, zarábali kumys – kyslé kobylie
mlieko, ktoré často miešali s krvou. Do roku 120 nepoznali
v Mongolsku rastlinnú výrobu. Muţi a ţeny sa obliekali
rovnako, keď nosili dlhé bavlnené košele vpredu nastrihnuté,
ktoré si neprezliekali ani neprali a nosili aţ do rozpadnutia.
Navrchu nosili nohavice a dlhé kabáty z dvojitej ovčej koţe,
takţe nepociťovali chlad.
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Tatárske vojská to neboli divoké hordy, ale vysoko
organizovaná a disciplinovaná armáda. Napoleon o nej
povedal : Je zbytočne si namýšľať, mongolský vpád bol
bezhlavým nájazdom aziatskej hordy. Bol to hlboko
premyslený útok armády, ktorej vojenská organizácia bola na
oveľa vyššej úrovni, neţ u protivníka.
Sila a disciplína tatárskeho vojska, ktoré sa objavilo
v našej krajine bola taká podivuhodná, ţe toto vojsko mohlo
dobyť celý svet. Tatári pouţívali najmodernejšiu techniku na
dobýjanie hradov a miest, ktorými boli obrovské katapulty
ťahané aj 10 pármi volov. Katapulty vrhali nielen obrovské
kamene, ale aj zápalné hlinené dţbány s horiacou tekutinou.
Tatársky vojak mal jeden aţ dva luky, niekoľko tulcov so
šípmi, šabľu, krátku kópiu a dobrého koňa. Tatár bojoval skôr
ľsťou ako silou. Tatári mali vynikajúco organizovanú
výzvednú sluţbu a to cez obchodníkov, kupcov a ţobrákov.
Títo agenti nosili odznak – pchajcu. Tatári sa vôbec
neumývali, nepoznali hygienu, a preto veľmi zapáchali. Jeden
arabský dejepisec napísal, ţe v roku 1401 Timurove vojská tak
zasmradili Damašek, ţe ho nebolo moţno vyvetrať za
niekoľko rokov. Timur bol priamym potomkom Čingischána.
Nenávisť, hnev a závisť prevládali v povahe tohto národa.
Tatári sa pri bitke vraj veľmi rehotali. V celej našej histórii
nebolo strašnejšej a osudovejšej udalosti, ktorá by bola
otrasnejšie zapôsobila na myseľ našich predkov, ako bol tento
uragán, ktorý sa prehnal našou krajinou.
Trenčiansko č. 44/2003
Pomocná evidencia 653/1/03
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História novín v Trenčíne
- Prvú tlačiareň v Trenčíne zaloţil český exulant Václav
Vokál v roku 1637;
- Prvým periodikom vychádzajúcim v Trenčíne v týţdennom
intervale bol maďarsko - nemecký „Vágvölgyi Lap“, čo
v preklade znamená Povaţský list. Nulté číslo vyšlo 20.
októbra 1873 na štyroch stranách vo formáte 26 x 34 cm.
Vydávateľom bol František Xaver Skarnitzel.
- Dňa 22. januára 1905 začal vychádzať „Trencséni lapok“
ako nezávislý politický týţdenník. Vychádzal do decembra
1918;
- 25. decembra 1918 začali vychádzať „Trenčanské noviny“;
- V rokoch 1918 aţ 1945 v trenčianskom regióne boli
vydávané viaceré periodiká – „Povaţské noviny“, „Povaţské
listy“, „Slovenský robotník“, „Trenčan“ a „Trenčanský
obzor“;
- Regionálne noviny pod názvom „Trenčianske noviny“ začali
vychádzať dňom 1. januára 1960.
Trenčianske noviny 10.11.2003
Pomocná evidencia 683/2/03
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Trenčanské noviny a Štúr
Noviny pod názvom „Trenčanské noviny“ a podtitulom
„Neodvislý list pre politiku, spoločenské a hospodárske
záujmy“ začali vychádzať 25. decembra 1918. Zakladateľom
a zodpovedným redaktorom prvých regionálnych novín bol
JUDr. Karol Štúr. Od 23. marca 1919 sa stal druhým
redaktorom básnik Vladimír Roy, po ktorom nastúpil ako
pomocný redaktor Michal Dukát. Redakcia mala sídlo na
Povaţskej ulici a administrácia bola na Masarykovom
námestí. Trenčanské noviny vychádzali ako týţdenník do
marca 1925. Zvláštnosťou je, ţe medzi 24. novembrom 1924
a 3. januárom 1925 nevychádzali, hoci zanikli aţ 22. marca
1925. Príčinou boli pravdepodobne rodinné problémy
a ochorenie JUDr. Karola Štúra, ktorý 12. februára 1925 vo
veku 58 rokov zomrel. V prvom ročníku mali noviny formát
38 x 27 cm. Tlačila ich Kníhtlačiareň okruţných notárov
v Trenčíne. Kníhtlačiareň okruţných notárov mala k dispozícii
jeden druh písma, niečo medzi terajším garmonogramom
a petitom.
Trenčianske noviny 10.11.2003
Pomocná evidencia 683/3/03
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Václav Jánský : „Tiekol Váh na Brezine ?“
Kaţdý obyvateľ Trenčína pozná Brezinu. Ten, kto ho
nepozná treba pripomenúť, ţe je to lesík rozkladajúci sa na
kopci za Trenčianskym hradom s nadmorskou výškou okolo
300 metrov. Geológovia však uţ na začiatku minulého
storočia zistili , ţe práve tadiaľto tiekol Váh. Svoje zistenia
podopreli nájdenými pozostatkami bývalého dňa Váhu, ktoré
tvorili nánosy štrkov, pieskov a ílu. Pritom Brezina dnes sa
vypína 100 metrov nad terajšou úrovňou Váhu. Právom teda
patrí otázka, ako je moţné, ţe Váh bol tak vysoko ?
Samozrejme, ţe nebol tak vysoko. Veď to by bolo proti
prírodným a fyzikálnym zákonom. Pravda je však inde.
Územie, na ktorom sa dnes rozprestiera Brezina bolo
v priebehu mnohých rokov vyzdvihnuté. Súčasne s týmito
pohybmi svojou erozívnou činnosťou zahĺbil do podkladu
rieky. Bolo to na konci treťohôr, pribliţne pred piatimi
miliónmi rokov. Na tomto mieste si môţeme dovoliť aj trocha
matematiky. Vieme, ţe bývalé dno bolo v nadmorskej výške
pribliţne 320 metrov a súčasne dno v nadmorskej výške 204
metrov. To znamená, ţe bývalé dno Váhu je o 116 metrov nad
dnešným dnom Váhu. Toto číslo vydelíme počtom rokov,
ktoré odvtedy uplynuli, čo je pribliţne 5 milión rokov. Keď
sme dobre počítali, tak zistíme, ţe územie Breziny sa
vyzdvihlo za jeden rok 0,02 mm. Za 500 rokov je to 1 cm.
Vedci našli mnoho ďalších nánosov Váhu rôznych období
a v rôznych nadmorských výškach, napríklad aj pri výstavbe
sídliska Trenčín – Juh. Pri bágrovaní základov domov boli
nájdené štvrtohorné sedimenty Váhu uloţené Váhom asi pred
dvomi miliónmi rokov. Na záver treba povedať, ţe ani Váh
netiekol cez územia mesta Trenčín odjakţiva.
Pardon 24.01.2004
Pomocná evidencia 37/1/04
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Ing. Stanislav Konček : Vojenský opravárenský
podnik Trenčín
Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín patrí
k najstarším priemyselným podnikom, ktoré sa na Slovensku
zaoberajú vývojom, výrobou, opravami a modernizáciou
vojenskej techniky. V roku 2003 oslávil podnik 85. výročie
svojho zaloţenia a patrí k dominantám trenčianskeho regiónu.
Za uplynulých vyše osem desaťročí prešli rukami
trenčianskych špecialistov stovky typov a druhov rôznej
techniky, ktorá bola zavedená vo výzbroji ozbrojených síl a to
od automobilovej aţ po ťaţkú techniku.
V súčasnosti predstavuje podnik moderný prvok podpory
ozbrojených Slovenskej republiky pri plnení úloh
vyplývajúcich z pripravovaného členstva Slovenskej republiky
v NATO. Podnik, ktorého zakladateľom je Ministerstvo
obrany Slovenskej republiky, je predurčený na opravy
a modernizáciu kompletnej pozemnej (bojovej, ţenijnej,
chemickej a prieskumnej) techniky. Okrem tejto podpornej
opravárskej a modernizačnej činnosti pre ozbrojené sily
Slovenskej republiky je podnik výrobcom a dodávateľom
kontajnerom ISO IC rôznych typov a vnútorných zástavieb,
kontajnerových skríň, poľnej mobilnej mnohoprofilovej
nemocnice na báze kontajnerov ISO IC, mobilných
zdravotníckych prostriedkov, mobilných úpravní pitnej vody,
mobilných dielenských prostriedkov a je autorizovaným
dílerom firmy Tatra a.s. Česká republika.
Veľmi významným impulzom rozvoja podniku bol
začiatok nábehu výroby ľahkého obrneného vozidla „Aligátor
4 x 4“ v rôznych modifikáciach na základe uzatvorenej
licenčnej zmluvy pre ozbrojené sily Slovenskej republiky.
Výroba tohto vozidla predstavuje ďalší rozvoj podniku spolu
s prehlbovaním odborných vedomostí špecialistov podniku.
Nezastupiteľnú úlohu v štruktúre činnosti podniku predstavuje
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zabezpečovanie jednotiek ozbrojených síl Slovenskej
republiky v mierových misiách Organizácie spojených
národov a NATO pracovníkmi podniku prakticky po celom
svete, ktorú podnik vykonáva podľa poţiadaviek ozbrojených
síl Slovenskej republiky uţ 12 rokov so začiatkom vojny na
Balkáne na území bývalej Juhoslávie. Vyslaniu jednotiek
a techniky do miesta určenia v zahraničí predchádza dôkladná
príprava techniky a materiálu v priestoroch podniku. Následne
vykonávajú špecialisti podniku servisnú činnosť vyslanej
techniky s poţadovanými dodávkami náhradných dielov
a ďalšiu činnosť priamo v mieste dislokácie jednotky
Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pracovníci podniku
v súčasnom období vykonávajú tieto činnosti s vynikajúcimi
výsledkami a hodnoteniami v mierových misiách UNMEE
v Eritrei, UNFICYP na Cypre, KFOR v Kosove, Trvalá
sloboda v Afganistane a Iracká sloboda v Iraku. Podnik je
pripravený aj naďalej plniť všetky poţiadavky Ozbrojených síl
Slovenskej republiky.
Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín so svojimi cca
450 zamestnancami patrí k významný zamestnávateľom
v trenčianskom regióne. Štruktúra zamestnancov korešponduje
so širokým spektrom činnosti podniku a vedenie firmy kladie
veľký dôraz na sociálnu politiku realizovanú v súlade
s uzavretou kolektívnou zmluvou a vnútropodnikovými
pravidlami pre tvorbu a pouţitie fondov. Zamestnanci majú
k dispozícii dve rekreačné zariadenia. Podnik poskytuje
zamestnancom
príspevok
na
účasti
v doplnkovom
dôchodkovom poistení a poskytuje priestor, podmienky
a finančnú podporu pre ich ďalšiu mimopracovnú činnosť.
Perspektíva podniku je jednoznačne definovaná spoluprácou
s Ozbrojenými silami SR a ďalšími obchodnými partnermi
s vyuţitím systému manaţérstva kvality ISO 9001:2000,
ktorého podnik je drţiteľom.
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František Koronci – „Oslavy 100 výročia
futbalového klubu TTS Trenčín“
K zaloţeniu prvého futbalového klubu v Trenčíne došlo
28. novembra 1904 s názvom „Trencséni torna edešulet“ –
TTE, keď pri jeho zrode boli dvaja propagátori magickej hry
Pavol Órban a Karol Seidl. Oficiálnymi farbami futbalového
spolku sa stali farba mesta Trenčín, t.j. biela a červená. Prvým
predsedom klubu bol Arpád Motko. Po skončení prvej
svetovej vojny sa maďarský názov poslovenčil na
„Trenčiansky telocvičný spolok“ –TTS.
V rokoch 1918 aţ 1950 sa v Trenčíne prezentovali aj iné
futbalové kluby, z ktorých treba spomenúť – Športový klub,
Rudá Hviezda, Robotnícky futbalový klub, Dynamo, AC
Povaţan, Union, Športový klub Nehera, Futbalový klub
Tiberghien, Slovena, Dukla, Stavbár, Slavoj, Tatran a iné
kluby. Úspešnými postavami 50 rokov boli v TTS Trenčín
hráči Jaroslav Kraus a Ľudovít Dubovský, ktorý hrali aj
v reprezentačnom druţstve Československa.
V roku 1949 futbalový klub TTS Trenčín bol organizačne
pričlenený do závodnej telovýchovnej jednoty Sokol Odeva
Trenčín. Dynamo Omnia Trenčín sa po viacerých
reorganizačných zmenách premenoval na Spartak Trenčín. Aţ
zlúčenie dvoch telovýchovných jednôt Meriny a Spartaka pod
názvom „Telovýchova textilákov a strojárov“ dňa 15. júla
1957 znamená výrazný kvalitatívny vzostup futbalu
v Trenčíne. Tento klub v pamätnom víťaznom zápase nad
miestnym rivalom Odevou 2:1 dňa 11. júna 1960 zabezpečilo
účasť v prvej celoštátnej lige. Na postupe muţstva mali tréneri
Anton Bulla a Dušan Čikel, hráči Rihošek, Tibor Michalík,
Krnavec, Čemez, Benc, Bajerovský, Rovňan, Deglovič,
Kubáň, Jankech, Jajcaj, Zachar, Heleš, Habáň, Mikolášek,
Filo, Chromčák a funkcionári predseda Ing. Rudolf Tvaroţka,
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Jozef Blanár, Ing. Rudolf Kvasnica a lekár MUDr. Jozef
Radosa.
Postup futbalistov do prvej celoštátnej ligy bol impulzom
pre zlúčenie TTS Trenčín s Odevou Trenčín, čo sa stalo 1. júla
1960 a nový futbalový klub dostal meno „Jednota Trenčín“.
Tri roky zrelo hráčske vedomie a potom prišla slávna éra
trenčianskeho futbalu v rokoch 1963 aţ 1969. Jednota Trenčín
pod vedením uznávaného trénera Karola Borhyho získala
v sezóne 1962/1963 druhé miesto v prvej celoštátnej
futbalovej lige. V reprezentačných druţstvách Československa
dostávali príleţitosť hráč viacerí trenčianski hráči ako
napríklad Lajko Koiš, Vojtech Masný, Bezdeda, Štefan
Hojsík, Šimončič, Tibor Rihošek, Kopanický, Miroslav
Čemez, Milan Navrátil, Tibor Michalík, Halmo, Jozef
Jankech, Schwartz, Pavol Benc, Ševčík a Pokorný. O sile
trenčianskeho futbalu hovoria senzačné víťazstvá nad
brazílskymi klubmi „Flamengo Rio de Janeiro“ 1:0
a „America Rio de Janeiro„ 3:1 ako aj ich úspešná
reprezentácia na futbalových turné v Kuvajte, Libanone, Iraku,
Iráne, Sýrii a v strednej Amerike.
Popri futbalistoch uţ svetového mena postupne vyrastali
nádejní dorastenci Vladimír Mojţiš, Dušan Bartovič, Milan
Albrecht, Řádek, ktorí začali obliekať dresy dorasteneckého
reprezentačného druţstva Československa.
Následné chudobné roky trenčianskeho futbalu v rokoch
1976 aţ 1979 osvieţil trénersky stratég, predtým vynikajúci
futbalista Dodo Reiman, keď za asistencie funkcionárov pod
vedením Ing. Jozefa Klemensa Jednota Trenčín vyhrala jednu
zo skupín „Interpohára“ a v sezóne 1977/1978 sa stala
víťazom „Slovenského pohára“.
Hlboká kríza zasiahla futbalový oddiel Jednota Trenčín
v sezóne 1979/1980, keď mladí hráči plne nenahradili
odchádzajúcich hráčov a oddiel sa prepadol v priebehu dvoch
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rokov do druhej slovenskej národnej ligy. Futbalový oddiel sa
vrátil v tomto období k svojmu pôvodnému názvu
Trenčiansky telovýchovný spolok“. Pozitívom tohto obdobia
bolo len zaloţenie futbalových tried na Základnej školy
Trenčín, Veľkomoravská ulica pod vedením učiteľov Mgr.
Jozefa Adamca Mgr. Beníčka, ktoré sa v roku 1982
presťahovali na Základnú školu Trenčín, Študentská ulica.
Z tejto liahne mladých hráčov vyrástlo viacero schopných
futbalistov.
V roku 1992 vzniká v Trenčíne nový futbalový klub pod
názvom Ozeta – Dukla, ktorý pod vedením svojho predsedu
Ing. Jozefa Majeríka si v roku 1994 vybojoval postup do
druhej futbalovej ligy. V roku 1997 si vybojoval futbalový
klub pod vedením prezidenta Ing. Pavla Hozlára a trénera
Stanislava Grigu návrat do najvyššej futbalovej ligy. Uţ
spomínaný klub pôsobil pod týmto názvom do konca
súťaţného ročníka 2001/2002. Potom nastala zmena názvu
futbalového klubu „Laugarício Trenčín“ a poslednom zmenou
futbalového klubu bol zánik „Laugarício Trenčín“.
Nástupníckym futbalovým klubom sa stal „AS Trenčín“.
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Mgr. Mária Mitterová : Prírodovedný spolok
ţupy Trenčianskej
Spoločensko - historická situácia na Slovensku v polovici
devätnásteho storočia a neobyčajný rozvoj prírodných vied
podnietil vznik prírodovedných spolkov. V Trenčíne, v
hostinci u „Zlatého barana“ vznikol dňa 12. júna 1877
nadnárodný a mimoriadne aktívny Prírodovedný spolok ţupy
Trenčianskej.
Členmi spolku boli vedecky nadaní jednotlivci, ktorí popri
zaneprázdnení v občianskom povolaní prebúdzali lásku ku
prírode a v prírodovednom výskume vykonali kus zásluţnej
práce a tým obohatili slovenskú vedu. Spolok vznikol vďaka
trenčianskemu lekárovi, rodákovi zo Starej Bystrice MUDr.
Karolovi Brančíkovi, duši tejto učenej spoločnosti. Od
zaloţenia spolku do roku 1881 bol jeho tajomníkom. V tomto
roku ho zvolili za podpredsedu a v rokoch 1886 - 1911 za
predsedu Prírodovedného spolku ţupy Trenčianskej. Patril k
najaktívnejším členom spolku. Jednou z hlavných úloh spolku
bolo na základe vlastného výskumu poznať flóru a faunu
Trenčianskej ţupy. Spolkové stanovy boli pokrokové, čo sa
prejavilo aj v tom, ţe členmi mohli byť aj ţeny. Spolok sa
prezentoval „Ročenkami“, v ktorých odborníci – špecialisti
uverejňovali výsledky svojej činnosti. Takmer všetky
„Ročenky“ redigoval MUDr. Karol Brančík. Vychádzali v
dvojjazyčnom titule v reči maďarskej a nemeckej. V rokoch
1878 - 1911 sa vedecký svet obohatil 33 ročníkmi hodnotných
publikácií, o ktoré sa zaujímalo 126 vedeckých inštitúcií, z
toho 32 zo zámoria. Kniţničnou výmenou sa poloţili základy
vedeckej kniţnice Prírodovedného spolku ţupy Trenčianskej.
V kaţdej „Ročenke“ na začiatku uvedený zoznam vedeckých
inštitúcií, s ktorými spolok spolupracoval. Spolok sa schádzal
v budove piaristického gymnázia, kde boli uloţené aj zbierky
aţ do roku 1908, kedy MUDr. K. Brančík uvoľnil vo svojom
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dome na Farskej ulici štyri miestnosti. Zbierky boli
systematicky uloţené a sprístupnené verejnosti. Zbierky tu
boli umiestnené aţ do roku 1922. Spolok poriadal
v piaristickom gymnáziu prednáškové večery a výstavy, o
ktoré mala záujem široká verejnosť. Záujemcovia o
prírodovedný výskum sa zúčastňovali zoologicko botanických vychádzok po ţupe, ktoré spolok zvolával. Za
vedeckú prácu v prírodných vedách získal MUDr. Karol
Brančík členstvo v Kráľovskej maďarskej prírodovednej
spoločnosti uţ v roku 1872. MUDr. Karol Brančík sa stal i
dopisujúcim členom Španielskej prírodovednej spoločnosti v
Madride. Organizoval vedecký ţivot v Trenčianskej ţupe a
jeho zásluhou bola ţupa po prírodovednej stránke najlepšie
preskúmanou oblasťou v celej Rakúsko-uhorskej monarchii. V
roku 1872 vydal svoju prvú monografiu „Die Käfer der
Steiermark“ vo forme kniţnej publikácie. MUDr. Karol
Brančík sa venoval hlavne zoológii, osobitne hmyzu a
mäkkýšom. Jeho zbierka chrobákov a motýľov obsahovala
pribliţne 150 tisíc exemplárov. Zbierka mäkkýšov pozostávala
zo 100 tisíc kusov. MUDr. Karol Brančík opísal 150 nových
druhov a poddruhov chrobákov a 80 druhov a poddruhov
mäkkýšov. V Malej Fatre objavil i druh vzácneho fúzača
„Gaurotes excelans Brančík“. Podieľal sa aj na botanickom
výskume na území Trenčianskej a Nitrianskej ţupy, Malej
a Veľkej Fatry, Vysokých Tatier. Jeho herbár obsahoval v
roku 1911, keď spolok zanikol 7556 poloţiek, ktoré získal
vlastným zberom a výmenou. V Trenčianskom múzeu sa z
jeho botanickej zbierky zachoval iba fragment v počte 15
poloţiek. Podstatná časť zbierkového fondu sa predisponovala
do Slovenského národného múzea v Bratislave v roku 1961.
Slovenský botanik dr. J. Ľ. Holuby pomenoval z úcty k
MUDr. Karolovi Brančíkovi druh púpavca Leontodon
brancsikii jeho menom.
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V rokoch 1888 a 1905 podnikol MUDr. Karol Brančík
výskumnú a zberateľskú cestu do Dalmácie, Bosny a
Hercegoviny. Zozbieral tu obrovské mnoţstvo prírodovedného
materiálu, ktorý takmer sám spracoval a publikoval vo
viacerých „Ročenkách“. Z ciest po Balkáne si priniesol i
viaceré vlastné výtvarné diela. Od domácich fotografov si
zozbieral mnoţstvo zaujímavých fotografií. Príspevky z
výskumných ciest po Trenčianskej ţupe, ale i mimo nej
spestroval ilustračnými kresbami. Pri výtvarnej tvorbe
pouţíval najmä techniku perokresby a kresby ceruzkou.
Výtvarné práce MUDr. Karola Brančíka majú tematiku
prírodovednú,
umelecko
historickú,
staviteľskú
a národopisnú hodnotu. Z oblasti prírodných vied sa zachovali
farebné kresby exotických motýľov a čiernobiele kresby
blanokrídleho hmyzu, mäkkýšov a ulitníkov. Zo Slovenska sú
zaujímavé historické kresby hradu Vršatec, Lednica, plánu
jaskyne v Pruţine a portálu budovy šľachtického konviktu v
Trenčíne. Osobitnú skupinu vytvárali zbierky, ktoré získal
výmenou od zberateľov z Afriky, Novej Guiney, Ameriky,
Madagaskaru a celej Európy. Početné korešpondenčné lístky z
rôznych miest Slovenska zasielal svojmu priateľovi
evanjelickému farárovi zo Zemianskeho Podhradia
dr. J. Ľ. Holubymu a viaceré i výtvarne dotvoril. Odborné
skúsenosti si vymieňal aj zo zahraničnými prírodovedcami
napríklad s poľským entomológom J. Isaakom a Wytsmannom
z Holandska. MUDr. K. Brančík s obľubou komponoval a
niekedy i dirigoval vojenskú kapelu bývalého trenčianskeho
71 regimentu, ktorá rada zahrala jeho vlastné skladby.
Venoval sa aj archeológii, histórii a numizmatike. Členovia
Prírodovedného spolku ţupy Trenčianskej boli prví
priekopníci, ktorí sa snaţili vytvoriť obraz o prírode stredného
Povaţia. Prírodovedný spolok ţupy Trenčianskej zanikol
31.decembra 1911 a splynul od 1. januára 1912 s Muzeálnou
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spoločnosťou. MUDr. Karol Brančík sa stal prvým riaditeľom
Trenčianskeho múzea.
Ďaľším významným členom spolku bol dr. J. Ľ. Holuby.
Najväčší prínos na poli botaniky v činnosti Prírodovedného
spolku ţupy Trenčianskej mal i do dnešných čias má jeden
z najvýznamnejších slovenských botanikov dr. J. Ľ. Holuby.
Členom spolku bol od jeho zaloţenia. Uţ v prvej „Ročenke“
sa nachádza jeho vedecký príspevok. Ťaţiskom jeho článkov
boli výsledky botanických výskumov hlavne z Trenčianskej
a Nitrianskej ţupy. Dr. J. Ľ. Holuby pôsobil v Zemianskom
Podhradí ako evanjelický kňaz 48 rokov. Za toto obdobie
vlastnou usilovnosťou a vytrvalosťou sa vypracoval na
odborníka svetovej úrovne. Odborníkom špecialistom sa stal
vo výskume ostruţín, keď u tohto rodu uviedol 35
binomických mien nových druhov. Venoval sa aj
problematickému rodu „Erigeron – turica“, „Filago –
bielolist“, „Hieracium – jastrabník“, „Mentha – mäta“,
„Prunella – černohlávok“, „Rosa – ruţa“, „Scleranthus –
sklerant“. K spracovaniu týchto obťaţných rodov nemal
dostatok odbornej literatúry ani porovnávací materiál. Bol
vzdialený od vedeckých centier a zaneprázdnený kňazským
povolaním. Dr. J. Ľ. Holuby patrí k najaktívnejším
a najproduktívnejším slovenským botanikom. Vo svojich
prácach vedel dokonale zobraziť flóru skúmaného kraja.
Zaujímali ho rastlinné druhy divo rastúce, liečivé, pestované,
vzácne, miznúce a vlhkomilné. V „Ročenkách“ uverejnili
najlepšiu komitátnu flóru Uhorska, Holubyho klasické dielo –
„Flora des Trencsiner Comitates“. Dr. J. Ľ. Holuby udrţiaval
ţivé kontakty s prírodovedcami u nás i v zahraničí.
Korešpondoval a vymieňal si herbárové doklady s A.
Kmeťom, S. Kupčokom, F. Hazslinským, K. Brančíkom, I.
Textorisovou, V. Borbasim, W. Foecke z Brém a inými.
MUDr. Karol Brančík a dr. J. Ľ. Holuby mali k sebe veľmi
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priateľský vzťah. Dokladom je i bohatá korešpondencia 33
zachovaných listov MUDr. Karol Brančíka dr. J. Ľ.
Holubymu. Dielo dr. J. Ľ. Holubyho je bohaté a obsiahle do
tej miery, ţe i dnešní botanici môţu z neho čerpať. Najlepším
dôkazom je mnoţstvo citácii Holubyho poloţiek a literárnych
údajov vo „Flóre Slovenska“. Veľké európske botanické dielo
„Flora Europaea“ (1968) prijala štyri Holubyho druhy „Rubus
begonifolius“, „Rubus crassus“, „Rubus moestus“ a „Rubus
perdurus“. Český botanik Dostál (1982) v najnovšej
„Květene“ prijal šesť Holubyho druhov ostruţín „Rubus
bosacensis“, „Rubus crassus“, „Rubus hungaricus“, „Rubus
moestus“, „Rubus perdurus“ a „Rubus stenothyrsus“.
Maďarský botanik Soó pri spracovaní diela „Kveteny
Maďarska“ prijal tri Holubyho taxóny. Za ţivota sa dostalo
dr. J. Ľ. Holubymu zaslúţené uznanie. Karlova univerzita
v Prahe poctila dr. J. Ľ. Holubyho čestným doktorátom.
Promócia sa konala 16. decembra 1922 v aule Univerzity
v Bratislave. Dr. J. Ľ. Holuby bol i prvým čestným členom
Československej botanickej spoločnosti, členom Českej
akadémie vied a umení, zakladajúcim členom Matice
slovenskej a členom mnohých domácich a zahraničných
vedeckých spoločností. Dnes musíme smutne konštatovať, ţe
viaceré zaujímavé lokality, ktoré navštevovali členovia spolku
so vzácnymi druhmi nenávratne zanikli, lebo sa zmenili
prírodné podmienky. Môţeme si ich priblíţiť iba pomocou
herbárových poloţiek, ktoré nám predstavia dobu, v ktorej
rástli.
Pri štúdiu botanických príspevkov v „Ročenkách“
Prírodovedného spolku ma zaujalo milé prianie MUDr. Karola
Brančíka, ktorým ukončil botanické exkurzie v roku 1899,
citujem „ Bodaj by sa nám podarilo zasadiť rastlinu, ktorej
čarovné kvety by nás mohli previesť kaţdodenným ţivotom „ .
Vlastné poznámky Mgr. Márie Mitterovej
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Mgr Jozef Čery : Verejná súťaţ pre výstavbu
Obchodnej akadémie v Trenčíne
Rada mesta Trenčín na svojom zasadnutí dňa 15. januára
1932 pod číslom 676/1932 vypísala verejnú súťaţ na získanie
ídeových plánov pre stavbu Obchodnej akadémie v Trenčíne.
Súťaţ bola vyhlásená ako anonýmna a návrhy sa mali podávať
v termíne od 1. februára do 5. marca 1932. Podklady pre súťaţ
si mohli prípadní záujemcovia získať na technickom referáte
Mestskom úrade v Trenčíne za poplatok 20,- Sk. Pre najlepšie
tri návrhy boli stanovené finančné odmeny – 7.000,- korún,
5.000,- korún a 3.000,- korún. Pri vyhodnotení verejnej súťaţe
sa bude postupovať podľa platného súťaţného poriadku
vydaného
Spolkom
československých
inţinierov
a architektov.
Trenčan 23.01.1932, str. 4
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Susan Silvanová : Osudy Silvanovcov
Z anglického rukopisu spracovala : Klára Kubičková
Výpisky najdôleţitejších údajov : Mgr. Jozef Čery
Vydalo :
Múzeum ţidovskej kultúry Bratislava v roku 2002 ako svoj
56. zväzok
Ferdinand Silbernstein sa narodil 21. decembra 1902
v Seredi ako tretí syn a štvrté dieťa Henricha a Hermíny
Silbernsteinových.
Po druhej svetovej vojne sa v Československu rozvinula
kampaň za zmenu nemeckých mien na české mená. Tak sa
rozhodol aj on, keď si ponechal štyri písmená „SILB“ a pridal
skupinu písmen „AN“, ale písmeno „B“ zmenil na „V“,
z čoho vzniklo meno „SILVAN“. Toto priezvisko sa mu
zdalo z dvoch dôvodov :
- O takomto priezvisku sa dočítal v jednej anglickej kniţke.
Keďţe chcel emigrovať do Austrálie, vyuţil príleţitosť
prijať anglicky znejúce priezvisko;
- Druhým dôvodom bol význam slova „silva“, ktoré po
latinsky znamená les, teda slovo, ktoré mu pripomínalo
prostredie, v ktorom on a celá jeho rodina preţili posledné
mesiace holokaustu v slovenských horách v okolí obce
Dubová pri Banskej Bystrici;
Keďţe v roku 1949 sa predsa rozhodol emigrovať do
Austrálie,
tak
počas
celého
obdobia
socializmu
v Československu od roku 1948 do roku 1989, čo to len
zmienka o Ing. arch. Ferdinandovi Silberstienovi nesmela byť
spomenutá. Prvé články o ňom sa uverejnili aţ po jeho
nedoţitých deväťdesiatych narodeninách v januári 1993.
Údaje v nich boli síce stručné, ale celkom správne, aţ na
chybné dátumy narodenia a úmrtia. Najviac prekvapil
rozsiahly článok Ing. arch. Štefana Androviča v roku 1996
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v časopise „Projekt č. 5“ (str. 58 – 59), ktorý s nonšalatnosťou
pamätníka uverejnil celý rad nepravdivých informácií o diele
a ţivotných osudoch tohto architekta.
Len pre úplnosť treba dodať, ţe vyštudoval „Deusche
Technische Hochschule“ v Prahe . V roku 1925 sa vracia späť
na Slovensko a zamestnal sa v známej projektovej kancelárii
architekta a staviteľa Milana Michala Harminca. I keď
u Harminca pracovalo veľa projektantov všetky projekty niesli
jediný podpis – M. M. Harminc. Dôleţitá je však
Silbersteinova výpoveď, ţe súťaţný návrh na budovu múzea
v Martine bol jeho návrhom a po získaní prvej ceny mu M. M.
Harminc vyplácal jeden z najväčších platov – 4.000,- korún
mesačne.
Silberstein k svojmu rukopisu doloţil aj náčrt perspektívy
nároţia budovy Všeobecnej úverovej banky v Nitre s popisom
„1. cena v súťaţi, 1928“, vytvorenej tieţ v Harmincovom
ateliéri, ktorá bola realizovaná v roku 1933. Zatiaľ táto budova
figurovala len v zozname diel M. M. Harminca.
Okolo roku 1929 odchádza od M. M. Harminca a za
vlastnú prvú projektovanú prácu označil budovu pošty
v Seredi. Bola to objednávka jeho rodného mesta, ktorú
podporil tieţ rodák zo Serede František Kubač, ktorý zastával
počas SNP funkciu povereníka pre sociálnu starostlivosť
a neskôr predsedu SNR. Silbernstein v tomto regióne postavil
ešte dve ďalšie budovy a to :
- obchodný dom pre firmu Mûller v Seredi
- a prízemnú Ľudovú školu v Dvorníkoch.
Z hľadiska profesionálneho vývoja sa stala dôleţitou jeho
činnosť v Trenčíne, kde sa jeho menu dostalo zaslúţeného
uznania v súvislosti s výstavbou novej mestskej štvrte –
Hornej Sihote a jej prvej reprezentatívnej budovy Obchodnej
akadémie Dr. M. Hodţu. Pri určení Silbernsteinovej účasti
na tomto rozvoji sa však v súčasnej dostupnej literatúre píše
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s mnohými nepresnosťami. Ing. arch. Štefan Androvič píše, ţe
Ing. arch. Silbernstein vyhral urbanistickú súťaţ na riešenie
Hornej Sihote pred topoľčianskym architektom Eugenom
Rosenbergrom a praţským triom architektov Hrubý, Kopp
a Balcárek. Ako štvrtý sa umiestnil Bohuslav Fuchs z Brna.
Ing. arch. Silbernstein so vo svojich pamätiach o tejto
urbanistickej súťaţi nezmieňuje, ale o obchodnej akadémie
píše : „...potom som zvíťazil v súťaţi na budovu obchodnej
akadémie“.
Súťaţ na Obchodnú akadémiu v Trenčíne sa uskutočnila
medzi 1. februárom a 5. marcom 1932 a porota mala moţnosť
posúdiť a určiť víťaza spomedzi 50 súťaţných návrhov.
Zápisnica zo dňa 9. marca 1932 konštatuje, ţe ani jeden
z návrhov nevyhovuje v plnej miere. Porota sa rozhodla
nasledovne :
1. cenu neudeliť
2. cenu získalo heslo „m-m“, pod ktorým sa
skrýval súťaţný návrh arch. Antonína
Černého z Prahy
3. cenu získalo heslo „Váh“
Okrem toho boli odmenené návrhy Ing. F.
Burianka z Prahy, Ing. arch. Ján Štefanca
z Bratislavy, Ing. arch. Josefa Kubíka a J.
Lašeka z Prahy a arch. Oskara Černého.
Medzi ocenenými a odmenenými sa Ing. arch.
F. Silbernstein neobjavil.
Keďţe rozhodnutie poroty sa skončilo s tým, ţe ani jeden
z návrhov úplne nevyhovoval a prvá cena nebola udelená,
mesto Trenčín to povaţovalo za signál, ţe má pri ďalšom
rozhodovaní voľné ruky.
Zaujímavé sú boli ďalšie zistenia Ing. arch. Jozefa Múdreho
a PhDr. Ingrid Gajdošovej ohľadom výstavby Obchodnej
akadémie v Trenčíne, podľa ktorých Rada mesta Trenčín dňa
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23. mája 1932, citujem „prijíma za podklad prevedenia
novostavby Obchodnej akadémie v Trenčín projekt č. 26 pod
heslom „21.2121“ zadováţený vo verejnej súťaţi, ktorej
autorom je Ing. Ferdinand Silbernstein v Bratislave v zmysle
jeho ponuky z 2. mája – 26.650 Kč.“
K realizácii stavby Obchodnej akadémie v Trenčíne sa
prikročilo v roku 1935. Zemné, murárske a ţelezobetónové
práce vykonala firma Ing. Strebingera. Novostavby bola
dokončená koncom roka 1936 a vyučovať sa v nej začalo po
skončení prvého polroka 1936/1937.
Bola to prvá rozmernejšia a spoločensky dôleţitá budova
v tejto štvrti. Stala sa určitým symbolom perspektívy
hospodárskej prosperity mesta Trenčín a Slovenska. Budova
Obchodnej akadémie v Trenčíne predstavovala vo svojom
čase najmodernejšiu školskú budovu na Slovensku. Bola
výborne vybavená aj učebnými pomôckami tých čias ako
písacími, počítacími a účtovacími strojmi.
Budova
Obchodnej
akadémie
bola
zapísaná
do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok pod č.
11369 zo dňa 26.02.2001.
V roku 1999 vykonalo trenčianske Regionálne stredisko
Pamiatkového ústavu „Pasportizáciu urbanistického súboru
Trenčín – Horná Sihoť“ (spracovatelia Ing. arch. Jozef Múdry
a PhDr. Ingrid Gajdošová), ktorej predchádzal archívny
výskum. Z autentických dokumentov (sú doloţené v spomínanej pasportizácii) vyplynulo, ţe dňa 20. apríla 1931 mestská
rada v Trenčíne uzavrela výsledok rokovania poroty na
posudzovanie došlých návrhov regulačného plánu Hornej
Sihote v Trenčíne takto :
- 1. cena udelená nebola;
- 2. cenu získal Ing. K. Říha z Prahy, za čo dostal odmenu
6.000 Kč
- 3. cenu získali tri subjekty :
779

1. Ing. Jozef Zemánek a spol. z Bratislavy,
2. Ing. arch. Balcárek a spol. z Prahy, dostali odmenu
kaţdý 4.000 Kč,
3. arch. Ferdinand Kouba z Prahy
- Okrem toho boli prisúdené ešte trom súťaţným návrhom
odmeny. Ich autori zostali však anonymní, pretoţe sa
skrývali pod heslami súťaţných návrhov.
Podľa vyššie spomínaného záznamu z mestskej rady bol
technický referát poverený, aby vyţiadal vypracovanie
rozpočtu od všetkých autorov, ktorí získali druhú a tretiu cenu.
V archívnej dokumentácii Štátneho okresného archívu
Trenčín je zachovalá korešpondencia mesta Trenčín s Ing.
arch. K. Říhom, zastúpeným JUDr. Otakarom Hynkom
z Prahy. V liste z 12. marca 1932 sa Ing. arch. K. Říha
sťaţuje, ţe od mesta Trenčín nedostal ţiadnu odpoveď
ohľadom dopracovania svojho súťaţného návrhu. Okrem toho
upozorňuje na skutočnosť, ţe pri vypísaní architektonickej
súťaţe na objekt Obchodnej akadémie v Trenčíne bol
poskytnutý nový regulačný plán Hornej Sihote vypracovaného
podľa jeho návrhu, no bez jeho vedomia a súhlasu.
V odpovedi technický referent mesta Trenčín Ing. Edmund
Blaţek zo dňa 15. marca 1932 píše Ing. arch. K. Říhovi,
citujem „... mesto si svojimi technickými silami samo
vypracovalo regulačný plán dľa smerníc, vydaných
odborníkmi Krajinského úradu a Riaditeľstva štátnych
ţelezníc v Bratislave.“ Meno Ing. arch. F. Silbernsteina sa
v tejto korešpodencii nikde nevyskytuje, hoci jeho spoluprácu
s technickým referátom mesta Trenčín vylúčiť nemoţno. Ing.
arch. F. Silbernstein nebol medzi prvými ocenenými
účastníkmi urbanistickej súťaţe na Hornú Sihoť.
V blízkosti Obchodnej akadémie v Trenčíne boli postavené
ďalšie budovy z ateliéru Ing. arch. F. Silbernsteina :
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- nájomný dom pre pána E. Ševčíka, ktorý vlastnil na
Sladkovičovej ulici v Trenčíne predajňu s písacími
potrebami. Bol postavený v roku 1937;
- tri nájomné domy pre vojenských gáţistov, ktoré boli
vyprojektované v roku 1937 a postavené v roku 1939;
Medzi najkvalitnejšie práce Ing. arch. F. Silbernsteina patrí
budova Mestskej sporiteľne v Trenčíne, dnešná Slovenská
sporiteľňa a.s. postavená na Mierovom námestí v roku 1938.
Budova bola zapísaná do Ústredného zoznamu kultúrnych
pamiatok pod č. 11346 zo dňa 19.10.2000. O budove je prvá
zmienka v časopise „Forum“ z roku 1938.
Zhrnutie
Ing. arch. Ferdinand Silbernstein od skončenia vysokej
školy do roku 1938 trinásť rokov projektoval, z toho 4 – 5
rokov u M. M. Harminca a 8 – 9 rokov samostatne. Mal za
sebou niekoľko úspešných umiestnení na súťaţiach a podľa
jeho projektov postavené 3 vily, 5 nájomných bytov, 3 školy,
jeden polyfunkčný mestský dom, niekoľko menších verejných
budov. Na prvý pohľad je zrejmé, ţe jeho význam nie je
v počte v ich realizácii, ale predovšetkým na kvalite. Sám si
uvedomoval dobu, v ktorej začínal tvoriť. Hovorí „bola
svetová kríza a vyhliadky neboli ruţové, ale podarilo sa mi
dostať niekoľko malých objednávok od priateľov najmä
v menších mestách a ja som sa s nimi uspokojil.“
Ing. arch. Ferdinand Silbernstein-Silvan bol od svojej prvej
samostatnej realizácie predstaviteľom vtedy uţ uznávanej
funkcionalistickej architektúry a v ţiadnej svojej práci od
nej neustúpil. Jeho práce môţeme zaradiť do prúdu , ktorý bol
ovplyvnený zakladateľom „Bauhausu“ Walterom Gropiom.
Nie purizmus, ale výraz základných funkcií v architektonicky
komponovaných, posúvaných a gradovaných blokoch hmoty
budovy, biela architektúra oţivená materiálom skla alebo
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keramiky. Pre jeho kompozičný princíp bola charakteristická
akási rozloţitosť hmôt v priestore – zvýraznenie horizontality
a dostatočného priestoru, v ktorom sa objektu nachádza. I keď
niekde pracoval s kompozíciou na hlavnú os, oveľa väčšmi
uprednosňoval zdôrazňovanie nároţí, kam umiestňoval aj
vstupy. Vrcholom jeho tvorby sa stali budovy Obchodnej
akadémie a Slovenskej sporiteľne v Trenčíne. V podobnej
architektonickej jednote boli vytvorené všetky jeho práce
i keď pre odlišné investičné zámery v skromnejšej realizácii.
Funkcionalizmus uplatňoval tvorivo vo variante vlastného
autorského rukopisu.
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Mgr. Jozef Čery : Urbanizácia mestskej časti
Horná Sihoť – Trenčín
Začiatkom mája 2004 som bol poţiadaný primátorom
mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom o podrobné zistenie
činnosti Ing. arch. Ferdinanda Silbernsteina v Trenčíne, v
súvislosti s urbanizáciou mestskej časti Horná Sihoť –
Trenčín. Nešlo o samoúčelné zisťovanie, pretoţe zámerom
Mesta Trenčín pre najbliţšiu budúcnosť bolo dať tejto
osobnosti patričnú úctu za to, čo pre Mesto Trenčín
v minulosti vykonal.
Pri spracovaní spomínanej úlohy mi veľmi dobre pomohol
dokument pod názvom „Pasportizácia urbanistického súboru
Trenčín – Horná Sihoť“, ktorá bola zaradená do plánu
hlavných úloh Pamiatkového ústavu v Bratislave, regionálne
stredisko Trenčín na rok 1999 z dôvodu zdokumentovania
funkcionalisticky zaloţenej mestskej štvrte v Trenčíne. Jej
spracovateľmi boli Ing. arch. Jozef Múdry a PhDr. Ingrid
Gajdošová. Obaja spracovatelia v dokumente uvádzali, ţe
hlavné podklady boli získané archívnym výskumom uloţené v
Štátnom okresnom archíve Trenčín, archíve Mesta Trenčín
a archíve Trenčianskeho múzea a potom terénnym výskumom,
štúdiom literatúry a konzultáciami dnes ešte ţijúcich osôb,
ktorí pracovali na odbore územného plánu a architektúry
Mestského národného výboru v Trenčíne s exvedúcimi odboru
Ing. arch. Jánom Kvasnicom, Ing. arch. Štefanom Androvičom
a pracovníkmi, ktorí v roku 1999 pracovali na odbore
územného plánu Mestského úradu v Trenčíne.
Autori uvádzali, ţe v rámci tejto úlohy bol
zdokumentovaný proces zástavby lokality, počínajúc
spoločensko – hospodárskymi podmienkami v prvej tretiny
20. storočia
a prvými impulzami cez jednotlivé štádia
projektovej prípravy (regulačný plán, vrátane doloţiteľných
úprav) a realizačné práce aţ po popis súčasného stavu.
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K bohatej textovej časti doloţili aj kópie mimoriadnych
dôleţitých autentických dokumentov, ktoré základné
konštatovanie o autorstve urbanistických plánov Hornej Sihote
v Trenčíne, doteraz publikované, dávajú do úplne novej
polohy.
Pri spracovaní tejto správy pre primátora mesta Trenčín
Ing. Branislava Cellera sa mi podarilo nájsť ďalší zdroj
informácií štúdiom v Štátnom okresnom archíve Trenčín
a v kniţnici Trenčianskeho múzea. Spomínaný zdroj,
týţdenník „Trenčan“ z rokov 1931 a 1932 jednoznačne
potvrdzuje konštatovanie autorov spomínanej úlohy z roku
1999.
Spoločensko – hospodárske podmienky
Stavebný rozvoj mesta Trenčín na začiatku 20. storočia bol
podmienený viacerými skutočnosťami :
- Rok 1907 – nástup Ing. Kubinszkého do funkcie prednostu
stavebného referátu, resp. mestského architekta znamená
začiatok činnosti oficiálneho stavebno-technického orgánu
mesta Trenčín;
- Rok 1916 – do funkcie prednostu stavebného referátu
nastúpil Ing. J. Reiss. Vzhľadom na vojnové udalosti prvej
svetovej vojny bola celá stavebná činnosť utlmená;
- Od roku 1920 do roku 1945 pôsobil v tejto funkcii Ing.
Eduard Blaţek (v listovej agende mesta sa píše Ing. Odon
Blaţek).
- Uţ pred prvou svetovou vojnou existovala koncepcia
komplexného stavebno-technického rozvoja celej sídelnej
aglomerácie. Vojna však tieto plány prerušila.
- Po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie sa zmenil
štátoprávny a administratívno-mocenský systém, keď zo
ţupného kráľovského mesta Trenčín sa mesto Trenčín sa
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stalo mestom okresným, s čím súvisel aj pokles
investorského záujmu.
- Po vzniku 1. ČSR rozvoj ekonomicko-výrobnej sféry sa
orientoval viac na české kraje a tak na Slovensku
stagnovalo budovanie. V nových podmienkach sa aj
v Trenčíne stali viaceré predvojnové dlhodobé programy
neaktuálne.
- V celom období od vzniku 1. ČSR aţ do hospodárskej
krízy 1929 umoţňovali komplikované hospodárske pomery
iba veľmi obmedzený rozvoj miestneho stavebníctva.
Vzniklo niekoľko stavebných firiem, ktoré stavali obytné
domy, ţivnostenské prevádzkárne, dielničky, ktoré
nevyţadovali nároky na technickú a architektonickovýtvarnú hodnotu. Takto sa budovalo všade, nebolo to
charakteristické len pre Trenčín.
Z miestnych staviteľov väčšie stavby realizoval staviteľ
talianskeho pôvodu Romulo Cicutto. Z ostatných moţno
spomenúť českých podnikateľov Čevelu a Ročáka
a z miestnych
trenčianskych
podnikateľov
Alexandra
Marákyho, Jána Barytusa, Jozefa Minaříka, Dominika Filippa,
Ing. Gustava Dohnányiho a ďalších.
V Trenčíne ani v jeho blízkom okolí v dvadsiatich rokoch
minulého storočia nepôsobil ţiaden architekt, ktorého by
mohlo mesto Trenčín vyuţiť ako konzultanta, alebo externého
poradcu. Ani Ing. Odon Blaţek nebol architektom. Komerčne
orientovaní stavitelia neboli veľmi ochotní pracovať
v čestných funkciách, resp. za slabo honorovaný platený
úväzok pre mesto Trenčín. Za celé obdobie od roku 1920 do
roku 1945, keď bol vo funkcii prednostu stavebného referátu
Ing. Odona Blaţeka mal tento veľmi málo ochotných
spolupracovníkov – ako Alexander Maráky, Ján Barytus,
neskôr Dominik Filip. A oveľa neskôr erudovaný externý
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poradca Ing. arch. Ferdinand Silbernstein. Tento sereďský
rodák (1902 – 1982) pôsobiaci v Bratislave sa začiatkom
tridsiatich rokov začal intenzívne zaoberať otázky
urbanistického rozvoja mesta Trenčín.
(Uvedenú skutočnosť je spracovaná vo Vlastivednej
monografii mesta Trenčín č. 2 Ing. arch. Š. Androvičom pod
názvom „Stavebný rozvoj Trenčína v rokoch 1918 – 1945, str.
55 – 57, vydaná v Bratislave 1997. Ten istý autor napísal
článok v časopise „Projekt slovenskej architektúry“ č. 5/1996,
na str. 58-59).
Urbanistická koncepcia a dokumentácia
Horná Sihoť, územie situované severovýchodne od centra
mesta Trenčín bolo začiatkom 20. storočia vymedzené zo
severu nezregulovaným Váhom, z juţnej časti Kubranským
potokom a štátnou ţeleznicou, z východnej strany katastrálnou
hranicou a obcou Kubra.
Podľa mapy z roku 1911 je zreteľné vidieť spôsob vyuţitia
tejto lokality ako napríklad :
- vojenské cvičisko,
- futbalový štadión,
- mestské a súkromné pozemky (vyuţívané ako role alebo
záhrady),
- mlyn v blízkosti vtedajšej ţelezničnej stanice,
- vojenské sklady pri ţelezničnej trati.
Koncom dvadsiatich rokov bolo postavených niekoľko
rodinných domov v miestne dnešnej Švermovej ulice
k kriţovaní Jiráskovej a Viestovej ulice. Na situačnom pláne
mesta Trenčín z roku 1934 je vidieť obytný dom ţelezničných
zamestnancov, mestské vodovodné čerpadlo a vojenské sklady
pohonných hmôt československého autopraporu č. 3 pri
ţelezničnej trati.
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Prvou dôleţitou snahou riešiť rozvoj mesta Trenčín v časti
Hornej Sihote bolo rozhodnutie („uzavretie“) zastupiteľského
zboru mesta Trenčín vypísať ídeovú súťaţ na vypracovanie
regulačného plánu Hornej Sihote zo dňa 29. mája 1923.
Predstavitelia mesta Trenčín si uţ v týchto dňoch uvedomovali
perspektívu tejto lokality na zástavbu s ohľadom na očakávaný
rozvoj mesta Trenčín. Pri zdôvodnení sa doslovne píše,
citujem „Následkom projektovaného upravenia brehov rieky
Váh, bude moţno v budúcnosti na Sihoti novú štvrť, ako
najpeknejšiu časť mesta budovať a tým by bola odstránená tá
neprajná situácia, ţe mesto sa len pozdĺţne smerom
k Biskupiciam a veľkej Kubre mohlo vyvinúť a neprajnú
polohu dostalo“.
Dňa 22.decembra 1923 Štátny notársky úrad mesta Trenčín
poţiadal listom Expozitúru na úpravu rieky Váh v Trenčíne
o zakreslenie regulačnej čiary rieky Váh, t.j. čiary budúcej
hrádze, pričom sa odvoláva na rozhodnutie mestskej rady zo
dňa 15.12.1923 a zdôvodňuje, ţe doplnenie plánu je potrebné
pre vypísanie súťaţe. (Štátny okresný archív Trenčín –
Mestský národný výbor Trenčín 1923 – 1945).
Nie je známe, či sa na základe rozhodnutia mimoriadneho
zasadnutia zastupiteľského zboru mesta Trenčíne zo dňa 29.
mája 1923 v nasledujúcich rokoch aţ do roku 1931 konala
urbanistická súťaţ, resp. či bolo zadané vypracovanie
regulačného plánu.
Podľa publikovanej správy Ing. arch. Štefana Androviča
predloţil v roku 1931 Ing. arch. F. Silbernstein spolu
s trenčianskym podnikateľom Romulom Cicuttom starostovi
mesta Trenčín Jozefovi Reihelovi návrh na vypísanie
urbanistickej súťaţe na riešenie trenčianskej Hornej Sihote.
Mestský úrad v Trenčíne návrh prijal a vypísal súťaţ ešte
v tomto roku. Ing. arch. Ferdinand Silbernstein súťaţ vyhral
pred topoľčianskym architektom Eugenom Rosenbergom
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a praţským triom architektov – Hrubý, Kopa, Balcárek. Ako
štvrtý sa v poradí umiestnil Bohuslav Fuchs z Brna.
(Táto skutočnosť je opísaná vo Vlastivednej monografii mesta
Trenčín č. 2 na strane 57.
Toto konštatovanie sa Ing. arch. Jozefovi Múdrému
a PhDr. Ingrid Gajdošovej nepodarilo overiť, potvrdiť
v archívoch Štátneho okresného archívu Trenčín, Mestského
národného výboru Trenčín a v Trenčianskom múzeu.
Na druhej strane sa však podarilo nájsť dokument, ktorý
doteraz spochybňuje vţitý názor v odbornej verejnosti
o autorstve víťaza urbanistickej súťaţe Ing. arch. F.
Silbernsteina a tou je zápisnica zo zasadnutia rady mesta
Trenčín zo dňa 20. apríla 1931. V zápisnici zo zasadnutia rady
mesta Trenčín zo dňa 20. apríla 1931 pod č. j.: 281/1931 sa
konštatujú výsledky súťaţe na regulačný plán Hornej Sihote.
Podľa odbornej poroty, táto jednohlasne rozdelila ceny
a odmeny takto :
- prvá cena nebola udelená.
- druhá cena bola prisúdená autorovi projektu s heslom
„Nový Trenčín“ Ing. K. Říhovi z Prahy v obnose
6000,- Kč.
- tretie ceny boli udelené aţ tri a to :
- autorovi projektu pod heslom „T“ Ing. Jozefovi
Zemánkovi a spol. z Prahy,
- autorovi projektu pod heslom „13“ Ing. arch.
Balcárkovi a spol. z Prahy,
- autorovi projektu pod heslom „Nad Váhom“
arch. Ferdinandovi Koubovi z Prahy s obnosom
4.000,- Kč.
Odmeny boli prisúdené ešte projektom s heslami „Trenčín
57“, zelený terč a projektu s heslom „111222“.
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Technický referát bol poverený ,aby vyţiadal od všetkých
autorov odmenených druhou a treťou cenou vypracovanie
rozpočtu.
Vyššie spomínaný dokument podporuje týţdenník
„Trenčan“ z 25. apríla 1931, kde na strane 2 v článku pod
názvom „Výsledok verejnej súťaţe na získanie návrhov
regulačného plánu Hornej Sihote v Trenčíne“ sa píše
nasledovne : „Porota, ktorá zasadala v dobe od 10. do 14.
apríla 1931 sa jednohlasne rozhodla :
1. cenu neudeliť.
2. cena v obnose 6.000 korún bola prisúdená autorovi
projektu s heslom „Nový Trenčín“ Ing. arch. J. Říhovi
z Prahy 16.
3. cena a 4.000 korún prisúdená bola trom autorom :
a) autorom projektu s heslom „T“ zelené bola skupina Ing. Jozef Zemánek, Ing. Arnošt Suske, Ing. arch.
Juraj Ţalmar,
b) autorom projektu s heslom „13“ bola skupina - Ing.
Balcárek, Ing. Kopp, Ing. arch. Horák z Prahy 16.
c) autorovi projektu s heslom „Nad Váhom“, ktorým bol
arch. Ferdinand Kouba.
Odmeny po 2000 korún boli prisúdené týmto projektom :
- autorovi projektu s heslom „Trenčín 57“
- autorovi projektu s heslom „Zelený terč“
- autorovi projektu s heslom „111222“
Projektanti, ktorým boli udelené odmeny sa týmto
vyzývajú, aby sa písomne osvedčili, či príjmu prisúdené
odmeny. Projekty, program súťaţe a zápisnica o posúdení
návrhov budú na mestskom dome vo veľkej dvorane
vystavené v dobe od 26. apríla do 2. mája od 10. do 12.
dopoludnia
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V Trenčíne 20. apríla 1931 – podpísaný Jozef Reihel v.r.
starosta a Dezider Kántor v.r. vedúci notár“ – toľko presný
citát z „Trenčana“.
Redaktor týţdenníka „Trenčan“ z 9. mája 1931 v správe
z mimoriadneho zasadnutia zastupiteľského zboru mesta
Trenčín zo dňa 6. mája 1931 konaného vo večerných hodinách
napísal tieto zaujímavosti. Citujem „Veľkým záujmom
sledovali členovia (členovia zastupiteľského zboru) referát
technického referenta Ing. Blaţeka o výsledku verejnej súťaţe
na zadováţenia ídeových plánov pre reguláciu Hornej Sihote.
Došlé plány boli vyloţené a sú opravdu zaujímavé, najmä pre
nadhodené zaujímavé myšlienky, ako sa má mesto rozvinúť.
Touto otázkou, vzhľadom na veľký význam pre mesto naša
verejnosť sa stále musí zapodievať. Vyhotovením konečného
regulačného plánu poveril sa Ing. Blaţek (bol to návrh Dr.
Pereszlényiho), bez újmy jeho úradovania a plány má
dokončiť do konca júna 1931. Odmenu za túto prácu mu
navrhne rada a nesmie presahovať výšku odmenených ponúk.
Kvitovať musíme, ţe odborný referát Ing. Blaţeka bol
objektívny, úprimne poukázal na jednotlivé výhody
a nedostatky plánov zo špeciálneho poloţenia mesta a jeho
finančnej schopnosti.
(Bol plán, ktorý na preloţenie
ţelezničnej stanice mal náklad 20 miliónov korún)“ Toľko
citát správy z týţdenníka „Trenčan“. Nikde nefiguruje meno
Ing. arch. Ferdinanda Silbernsteina.
Rozhodnutie („uzavretie“) mestskej rady Trenčín schválil
zastupiteľský zbor mesta Trenčín dňa 1. septembra 1931 pod
č. j. : 191/6940/1931.
Týţdenník „Trenčan“ zo dňa 12. septembra 1931
konštatuje, ţe na zasadnutí zastupiteľského zboru mesta
Trenčín dňa 1. septembra 1931 :
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- bol schválený regulačný plán na Hornú Sihoť,
- ustálili sa ceny stavebných pozemkov na Hornú Sihoť,
- rozhodlo sa o oprave mestského domu po dlhej debate.
O nejasnom priebehu súťaţe sa dokladuje následná
korešpondencia Ing. arch. K. Říhu, zastúpeného JUDr.
Otakarom Hynkom z Prahy, keď v liste zo dňa 12. marca
1932 ţiada 100 % náhradu z ceny návrhu za to, ţe napriek
opakovanému predloţeniu ponuky na vypracovanie
definitívneho projektu, o ktorý bol písomne poţiadaný dňa 21.
apríla 1931 (ponuky boli predloţené 27. apríla 1931 a 17. júla
1931) nedostal od mesta Trenčín odpoveď. Ďalej v liste
napísal, ţe pri vypísaní architektonickej súťaţe na objekt
„Obchodná akadémia Horná Sihoť Trenčín“ bol súťaţiacim
poskytnutý nový regulačný plán Hornej
Sihote,
vypracovaného podľa jeho návrhu bez jeho vedomia
a súhlasu.
Na spomenutý list odpovedal technický referent mesta
Trenčín Ing, Odon Blaţek listom zo dňa 15. marca 1932.
V ňom okrem iného píše, citujem : „mestská rada nepoverila
inú osobu s vypracovaním definitívneho plánu, ale mesto si
svojimi technickými silami vypracovalo regulačný plán podľa
smerníc
vydaných
odborníkmi
Krajinského
úradu
a Riaditeľstva štátnych ţelezníc v Bratislave. Taktieţ
nepouţilo mesto získaných myšlienok pre prípad iných. Za to
mesto nemôţe vyplatiť odškodné ...“
V odpovedi zo dňa 16. marca 1932 vyčíta architekt Ing. J.
K. Říha mestu Trenčín morálne a právne vykorisťovanie
architektov.
Sťaţnosť Ing. arch. J. K. Říhu uzavrela rada mesta Trenčín
dňa 25. apríla 1932, keď mu neuznala nárok na honorár.
(ŠOKA Trenčín, MsNV Trenčín 1923 – 1945).
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Na doplnenie vyššie uvedených údajov treba dodať, ţe
vyhláseniu urbanistickej súťaţe predchádzalo stanovenie línie
kanála Váhu Krajinským úradom v Bratislave, ktorý bol mestu
Trenčín doručený jeho zo dňa 15. januára 1931 pod č. j.: 44342,396 ako „generálne riešenie vyuţitia vodnej sily rieky
Váh na úseku Trenčína a prevedenie laterálneho kanálu
v území určenom pre nové mestské štvrte“. Jeho súčasťou bol
plán v mierke 1:1000.
Riešené územie v súťaţi z roku 1931 zodpovedá dnešnému
územiu „Sihoť I.“, vrátane rekreačno – športového komplexu
v západnej časti medzi traťou a hrádzou a časti „Sihoť 2.“, kde
bývalá katastrálna hranica bola vedená pribliţne za nákupným
strediskom „Rozkvet“ vrátane, šikmo k ţelezničnému
priecestiu pri bývalej mliekárni.
Dnes je súčasný urbanistický súbor oproti súťaţným
návrhom mierne zmenený a dotýka sa :
- zo severu vybudovaním hrádze potoku Teplička súbeţne
s prívodným kanálom hydrocentrály;
- z juhu
preloţením
ţelezničnej
trate
v súvislosti
s vybudovaním novej ţelezničnej trate v roku 1944.
K regulačnému plánu Hornej Sihote sa vyjadril Krajinský
úrad v Bratislave dňa 5. mája 1933. Jeho vyjadrenie
vysvetľuje Okresný úrad v Trenčíne Obecnému úradu mesta
Trenčín listom zo dňa 7. júna 1933, keď tento nariadil
prepracovanie regulačného plánu v zmysle pripomienok : „pri
radových zástavbách treba v regulačnom pláne poznačiť
absolútnu výšku hlavných ríms a hrebeňov striech. U striech
rovných výšky prípustných nástavkov strešných. Jednotlivé
bloky domov smú byť zastavané len jedným spôsobom (buď
šikmé alebo ploché strechy)“.
Mesto Trenčín vyhovelo poţiadavkám a dalo prepracovať
regulačný plán. Vo Vlastivednej monografii č. 2 Ing. arch.
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Štefan Androvič na strane 57 uvádza, ţe „druhé kolo súťaţe
prebehlo v roku 1935 a Silbernstein sa aj v ňom veľmi dobre
umiestnil. Hoci súťaţ nevyhral, jeho návrh bol
najekonomickejší, a preto sa realizácia plánovanej zástavby
rozhodla aj začala podľa neho.“
V neskoršej listovej dokumentácii sa spomína „regulačný
plán Hornej Sihote“ z roku 1936. Originálny plán sa
nepodarilo získať, ale podľa listovej agendy a fragmentov
neskoršej projektovej dokumentácie (napríklad vytýčenie
hraníc jednotlivých blokov Hornej Sihote.
Autori výskumu Ing. arch. Jozef Múdry a PhDr. Ingrid
Gajdošová vyslovili názor, ţe regulačný plán vypracovaný
Ing. arch. K. Říhom v roku 1931 dopracoval mestský
technický referát. Pri jeho porovnávaní nemali by byť veľké
rozdiely z regulačným plánom z roku 1936. Regulačný plán
z roku 1936 je s najväčšou pravdepodobnosťou zachytený na
mape mesta Trenčín z 1. augusta 1943.
Pri porovnaní súčasného stavu a regulačného plánu z roku
1936 okrem zmien na východnej hranici sa môţe konštatovať :
- nerealizovala sa štátna obvodná cesta popri kanály Váhu,
- vybudovala sa obsluţná Nábreţná ulica rovnobeţná
s Rázusovou ulicou,
- v západnej časti sa nevybudovala cesta kolmá k Váhu
medzi futbalovým štadiónom a športovou halou,
- nerealizoval sa plán vybudovať z Hornej Sihote
administratívno – správne centrum mesta Trenčín.
Časová postupnosť pri realizácii regulačného plánu oblasti
Hornej Sihote v Trenčíne :
Dňa 24. novembra 1937 Obecný úrad mesta Trenčín
poţiadal Krajinský úrad v Bratislave o podporu pre zhotovenie
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regulačného plánu mesta Trenčín, ktorého spracovanie sa má
začať v roku 1938.
Dňa 31. marca 1938 bola na Mestskom úrade v Trenčíne
spísaná zápisnica „Trenčín – schválenie regulačného plánu
oblasti Hornej Sihote“.
V auguste 1940 mesto Trenčín zadalo geometrovi Ing.
Jánovi Javorskému z Trenčína meračské práce na prípravu
regulačného plánu mesta Trenčín. Skončili sa oneskorene 10.
júna 1942.
Dňa 27. októbra 1942 a 5. júna 1943 urguje Ministerstvo
obrany Slovenského štátu začatie regulačného plánu.
Dňa 7. septembra 1943 sa konala technická porada
ohľadom prípravných prác pre vypracovanie regulačného
plánu mesta Trenčín a susedných obcí.
V decembri 1946 MNV Trenčín zadalo vypracovanie
regulačného plánu mesta Trenčín Ing. arch. Pavlovi Andríkovi
a Ing. arch. Martinovi Kusému z Bratislavy.
Regulačný plán bol dodaný v septembri 1947.
V decembri 1949 sa prejednával regulačný plán mesta
Trenčín.
Vo februári 1950 sa prejednával smerný a podrobný
územný plán mesta Trenčín.
Dňa 29. novembra 1951 rada Miestneho národného výboru
v Trenčíne schválila upravený pre oblasť Horná Sihoť
vyhotoveného Stavoprojektom Bratislava.
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Objekty na Hornej Sihoti
1. Podjazd pod ţelezničnú trať
S potrebou bezkolízneho stavu prepojenia mesta Trenčín
s Hornou Sihoťou sa rátalo uţ pri vypracovaní regulačného
plánu v roku 1931, na mieste ţelezničnej rampy v časti „Pri
lesíku“.
Zachovala sa projektová dokumentácia z roku 1935
vypracovanú mestským technickým referentom Ing. Odonom
Blaţekom, ktorá sa ale nerealizovala.
Autorom architektonického riešenia podjazdu na Hornú
Sihoť bol Ing. arch. F. Silbernstein. Projekt vypracoval Ing.
Čistiakov z Riaditeľstva slovenských ţelezníc v Bratislave.
Riaditeľstvo Slovenských ţelezníc zadalo prácu víťazovi
verejnej súťaţe staviteľovi Ing. Adamcovi z Trenčianskych
Teplíc. Stavbu realizovala firma „Ing. Adamec“ v rokoch
1938 aţ 1940.
Dňa 1. mája 1941 bol podjazd odovzdaný do uţívania.
Očividne sa zlepšilo spojenie medzi starým mestom a novou
štvrťou, kde v tom čase uţ stálo viac ako 100 nových domov,
medzi nimi aj budova obchodnej akadémie, veliteľstva divízie
so ţupným a okresným úradom, Dom Hlinkovej gardy
a mestská plaváreň.
2. Druhý podjazd
Bol navrhnutý v regulačnom pláne z roku 1931 a mal byť
pokračovaním Kukučínovej ulice. Realizovaný nebol.
3. Tretí podjazd
Bol navrhnutý v regulačnom pláne z roku 1931 na spojenie
starého mesta s Hornou Sihoťou pod ţelezničnom traťou.
Projekt vypracoval v roku 1937 Ing. E. Schwatzbert
z Bratislavy. Komisia z Krajinského úradu v Bratislave
s navrhnutým riešením nesúhlasila. Navrhla mestu Trenčín,
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aby bol podchod širší na 5 metrov. Podchod realizoval
staviteľ Dominik Filipp spolu s firmou „Ing. Dohnányi“. Do
uţívania bol odovzdaný v roku 1941.
4. Sokolovňa
Dňa 7. augusta 1933 zastupiteľský zbor mesta Trenčín
súhlasil s odpredajom pozemku na stavbu Sokolovne TJ
Sokol s podmienkou, ţe v prípade zmeny v regulačnom
pláne TJ Sokol znáša riziká. Slávnostným otvorením
Sokolovne 15. decembra 1935 sa skutočne začala zástavba
Hornej Sihote.
5. Letná plaváreň
Mestská rada v Trenčíne poverila s vypracovaním projektu
letnej plavárne Ing. Jána Černocha z Bratislavy. Jeho projekt
zahrňoval ţelezobetónovú konštrukciu bazénu, prívodný
rúrovod teplej vody z továrne Thiberghien aţ po kúpalisko
a odpadový rúrovod. Hlavnú budovu so šatňami projektoval
staviteľ Alexander Maráky z Trenčína. Letná plaváreň bola
odovzdaná do uţívania v roku 1937.
6. Obchodná akadémia
Prv neţ sa bliţšie zoznámime s budovaním objektu
Obchodnej akadémie v Trenčíne, treba ešte uviesť niekoľko
historických faktov :
- Začiatkom školského roka 1919/1920 bola zriadená
v Trenčíne Československá obchodná škola.
- V školskom roku 1927/1928 bola otvorená Štátna
československá
obchodná
akadémia,
pričom
Československá obchodná škola nebola zrušená, lebo
pokračovala vo vzdelávaní niţších kvalifikovaných
kádrov.
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- V roku 1929 vyprojektoval Ing. Oldřich Nový z Prahy
nový objekt školy so situovaním do lokality Palackého
ulice na Gáborovom pozemku.
- Dňa 7. októbra 1930 zástupcovia mesta Trenčín,
Trenčianskeho
okresu
a riaditeľstva
Štátnej
československej obchodnej akadémie predchádzajúcu
lokalitu zamietli a zhodli sa na tom, ţe najvhodnejším
miestom pre školu bude lokalita Hornej Sihote.
- Dňa 4. novembra 1930 zástupcovia mesta Trenčín zaslali
ministerstvu školstva ţiadosť o vybudovanie novej školy
v lokalite Hornej Sihote, ktorú dňa 18. novembra 1930
minister školstva schválil.
- Dňa 19. decembra 1930 rada mesta Trenčín vypísala
verejnú súťaţ na ídeové plány pre výstavbu novej školy
v lokalite Horná Sihoť. Súťaţ sa uskutočnila v čase medzi
1. februárom aţ 5. marca 1932, do ktorej bolo zaslaných
aţ 50 návrhov. V zápisnici z tejto súťaţe zo dňa 29. marca
1932 sa konštatuje, ţe ani jeden z návrhov nevyhovuje
úplne ídeovému zámeru. Súťaţ bola vyhodnotená
nasledovne :
1. cena udelená nebola,
2. cena bola udelená návrhu pod heslom „M-M“,
ktorého autorom bol Ing. Antonín Černý z Prahy, za
čo dostal odmenu 5000,- korún,
3. cena bola udelená návrhu pod heslom „Váh“,
ktorého autorom bol Ing. František Bednárik a Ing.
A. Holik zo Ţiliny , za čo dostali odmenu 3000,korún.
- Dňa 5. apríla 1932 píše riaditeľ Štátnej československej
obchodnej akadémie v Trenčíne, ţe „uţšia komisia
vyslaná mestskou radou vybrala k ďalšiemu jednaniu
projekt označený heslom „Náčrtok“ a ako druhú
eventualitu projekt s heslom „333“.
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- Dňa 25. apríla 1932 zaslal mestský technický referát
v Trenčíne list arch. Antonínovi Černému za akých
podmienok a za aký obnos by vypracoval podrobné plány
a rozpočty, alternatívne za aký obnos by bol ochotný
ponechať mestu Trenčín projekt so všetkými právami
a myšlienkami, aby ho mohol dopracovať mestský
technický referát.
- Listom zo dňa 27. apríla 1932 arch. Černý z Prahy
odpovedá, ţe ţiada obnos 25.600,- korún.
- Rada mesta Trenčín na svojom zasadnutí dňa 23. mája
1932 prijíma za podklad novostavby Obchodnej akadémie
v Trenčíne projekt z verejnej súťaţe číslo 26 podaný pod
heslom „21.221“, ktorého autorom bol Ing. arch.
Ferdinand Silbernstein z Bratislavy v zmysle ponuky z 2.
mája 1932 v sume 25.650,- korún.
- Dňa 8. júna 1932 sa proti uzneseniu mestského
zastupiteľstva v Trenčíne odvolal František Černý
z Trenčína, ţe rozhodnutie je proti všetkým zásadám
zadávacieho poriadku a tieţ hospodárnosti. Poznamenáva,
ţe vyhlasovateľ súťaţe mal radšej zadať projekt priamo.
- Dňa 21. júna 1932 mesto Trenčín zaslalo kompletnú
dokumentáciu obchodnej akadémie od Ing. arch.
Ferdinanda Silbernsteina Ministerstvu školstva a 19. júla
1932 bola schválená ministrom školstva.
- Dňa 4. septembra 1932 schválil projektovú dokumentáciu
Okresný úrad v Trenčíne. Verejná súťaţ na dodávateľa
bola odloţená vzhadom na finančné problémy.
- Aţ dňa 26. augusta 1935 rada mesta Trenčín vypísala
verejnú súťaţ na dodávateľov.
- Dňa 26. augusta 1935 boli zadané zemné, murárske
a ţelezobetónové práce firme Ing. Strebingera.
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- Koncom roka 1936 bola novostavba obchodnej akadémie
dokončená. Škola sa však presťahovala do nových
priestorov v druhom polroku školského roka 1936/1937.
- Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 13.
februára 1937 bol jednohlasne zvolený za čestného občana
mesta Trenčín ministerský predseda Dr. Milan Hodţa.
Okrem toho rozhodlo pomenovať novú budovu Obchodnej
akadémie v Trenčíne jeho menom. (Trenčan 20.02.1937,
str. 2)
- Mimoriadne
zasadnutie
mestského
zastupiteľstva
v Trenčíne dňa 31. marca 1937 schválilo pomenovanie
hlavnej ulici na Hornej Sihoti po prezidentovi Dr.
Eduardovi Benešovi a druhú hlavnú ulicu po Dr. Milanovi
Hodţovi. (Trenčan 03.04.1937, str. 3)
7. Objekt generálneho štábu armády Slovenského štátu
V rámci reorganizácie československej brannej moci v lete
1935 bolo v Trenčíne vytvorené Veliteľstvo V. armádneho
zboru.
Zástupcovia mesta Trenčín dňa 22. januára 1936 ponúkli
písomnou formou Ministerstvu národnej obrany , ţe mesto
Trenčín vlastným nákladom postaví pre Veliteľstvo objekt,
zadarmo dá pozemok a postaví domy pre vojenských
gáţistov. Náklady si vojenská správy zaplatí v prenájme.
Ministerstvo národnej obrany s týmto návrhom súhlasilo.
Konkurz na projekt vyhral Ing. arch. Domanský a konkurz
na realizáciu budova Veliteľstva vyhrala praţská stavebná
akciová spoločnosť „Ing. Otakar Nekvasil a.s.“
Okresný úrad v Trenčíne dňa 11. decembra 1936 udelil
stavebné povolenie a kolaudácia sa uskutočnila 21.
novembra 1938.
8. Domy vojenských gáţistov
Na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľského zboru mesta
Trenčín dňa 4. februára 1937 sa rozhodlo, ţe plány
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a rozpočty stavby obytných domov pre gáţistov vypracuje
miestny staviteľ Dominik Filipp podľa ídeových plánov Ing.
arch. Ferdinanda Silbensteina. (Trenčan zo dňa 13.02.1937)
Stavba bola zadaná firme „Berta & Kovács „ z Trenčína
a Piešťan.
9. Obytný dom
Podľa projektu Ing. arch. Ferdinanda Silbernstena bola
v Trenčíne na Hornej Sihoti postavená dvojpodlaţná
bytovka so šiestimi bytmi pre pána Ševčíka. Začiatok
výstavby – 5. apríla 1937 a ukončenie výstavby 15. augusta
1937.
10.Rímsko-katolícky kostol
Dňa 25. augusta 1947 poţiadal Rímsko-katolícky farský
úrad v Trenčíne Mestský národný výbor v Trenčíne
o pozemok pre výstavbu nového rímsko-katolíckeho
kostola v lokalite Hornej Sihote.
Dňa 16. septembra 1947 rada Mestského národného
výboru v Trenčíne ţiadosti Rímsko-katolíckeho farského
úradu v Trenčíne vyhovela a rezervovala na tento účel
pozemok v blízkosti športového štadióna.
Zmenené politicko-spoločenské pomery po roku 1948
zamedzili výstavbu tohto objektu.
11.Ţelezničná stanica
Zastupiteľský zbor mesta Trenčín dňa 21. júla 1936 po
prvýkrát jednal o preloţení ţelezničnej trate v súvislosti s
výstavbou novej ţelezničnej stanice.
Dňa 18. marca 1938 Okresný výbor v Trenčíne schválil
uznesenie zastupiteľstva mesta Trenčín, ktorým boli
odstúpené obecné pozemky Riaditeľstvu slovenských
ţelezníc v Bratislave na preloţenie ţelezničnej stanice
o výmere 101.325 m2. Mesto Trenčín previedlo pozemky
zadarmo s podmienkou, ţe Riaditeľstvo slovenských
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ţelezníc v Bratislave vybuduje na svoje náklady podjazd
pod ţelezničnou traťou na Hornú Sihoť. Projekt na novú
budovu ţelezničnej stanice vypracoval R. Jozefčík. S jej
výstavbou sa začalo 11. augusta 1939 a ţelezničná stanica
bola odovzdaná 23. mája 1944. Je treba dodať, ţe v čase
odovzdania ţelezničnej stanice neboli ešte peróny prekryté.
Celkové náklady na jej vbudovanie činili 25 mil. korún.
V tej dobe patrila medzi najmodernejšie objekty.
12. Pošta
Začala sa stavať 1. decembra 1929 a bola ukončená 25.
októbra 1931. Týţdenník „Trenčan“ zo 7. novembra 1931
ďalej píše, ţe stavebné náklady činili 3,1 milióna korún.
Objekt stavala firma „Nekvasil“ z Brna, ale remeselnícke
práce robili trenčianske firmy „Svojpomoc“, sklenárstvo
„Markovič“, natieračské „AROCH“, elektrotechnické
„Technika“. 12. októbra 1931 si prezrel novú poštu aj
minister pôšt Dr. Emil Franke a pochvalne sa o stavbe
vyjadril.
V Trenčíne 10.06.2004
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PhDr. Janka Karlíková :
domu v Trenčíne

Osudy mestského

Aj budovy majú svoje dejiny a zaujímavé osudy. Pred
šesťdesiatimi rokmi, začiatkom decembra 1934 trenčiansky
opát Rudolf Misz slávnostne vysvätil a odovzdal do uţívania
novostavbu mestského domu. Stará historická radnica
doslúţila a po vleklých sporoch s pamiatkovým referátom
v Bratislave bol konečne pripravený súhlas na jej zbúranie. Uţ
iba dobové fotografie a pohľadnice ju zobrazujú v podobe akú
mala koncom 19. a začiatkom 20. storočia – s charakteristickým arkierom na rohu priečelia, veľkými výkladmi
obchodov rodiny Blaschke ...
Radnica bola pôvodne obyčajným obytným domom,
postaveným začiatkom 16. storočia na frekventovanom mieste
pri dolnej mestskej bráne, v línii starej stredovekej cesty
a mestských hradieb. Dom obývali bohaté trenčianske rodiny.
Z archívnych materiálov sa dozvedáme, ţe uţ v roku 1515
patril dom richtárovi Blaţejovi Hrdému, ktorý v ňom aj
úradoval. V roku 1588 predala dom za 500 zlatých Dorota
Hrdá, vdova po synovi Blaţeja Hrdého. Odvtedy aţ do roku
1620 dom obývali mešťania Albert Czelecz, Juraj Lindeman
a L. Madocsany. V roku 1635 predala do za 1900 zlatých
šľachtičná Magdaléna Ordodyová, manţelka Ladislava
Forgáča z Jelenca, šľachticovi Gabrielovi Serényimu, ktorý
v ňom býval aţ do 1655. V časti domu uchýlil moravskú
exulantku Katarína Záhradeckú, ktorá platila vysokú ročnú
taxu aţ 15 zlatých za byt.
V roku 1663 kúpilo budovu mesto Trenčín a aţ do zbúrania
v roku 1933 slúţili ako mestská radnica. V roku 1681 sa
spomína v prízemnej časti výčap. V roku 1699 býval v dome
hodinár a učiteľ. Po rozsiahlom poţiari v roku 1708 bola
budova celkom zničená a obnovená v roku 1728 s viacerými
stavebnými úpravami (pavlač a poschodie).
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Druhá prestavba v 19. storočí zasiahla do fasády (otvory
okien, výklady) i do strechy, keď sa zmenila z manzardovej na
valbovú. V roku 1872 pristavili k radnici pôvodne obytný
činţiakový dom, ktorý bol otočený hlavnou frontou do
Sladkovičovej ulice. Po adaptácii slúţil ako úradovňa pre
stránky, ktoré v daţdi a v zime stávali na otvorenej pavlači,
spájajúcej starú budovu s prístavbou.
Katastrofálny stav radnice nútil predstaviteľov mesta
Trenčín zaoberať sa výstavbou novej budovy uţ od polovice
dvadsiatich rokov 20. storočia. Zastupiteľský zbor nakoniec
v júli 1928 rozhodol o oprave schátralej budovy s nadstavením
druhého poschodia s rozpočtom 130 tisíc korún. Pre
nedostatok financií mesto Trenčín muselo od toho našťastie
ustúpiť. Vypísalo verejnú súťaţ na získanie čo najväčšieho
počtu návrhov na novostavbu. Bolo prihlásených dvanásť
návrhov, ktoré sa dňa 2. mája 1930 pod prísnym dozorom
konkurznej komisie otvárali a hodnotili. Po tajnom hlasovaní
väčšinou hlasov zvíťazil návrh s heslom „Pre väţu“ s
číslom 11.
Konkurzné konanie prebiehalo na dnešnú dobu zaujímavo
a nadovšetko spravodlivo, keď najskôr sa anonymne hodnotili
projekty (mali svojrázne názvy, ako napríklad „Matúš Čák“,
„Krajan Trenčan“) a aţ po vyrieknutí výsledného verdiktu sa
začali otvárať obálky s menami renomovaných firiem nielen
z Trenčína, ale aj z celého Slovenska. Autorom víťazného
návrh sa stal Ing. Vojtech Šebor z Bratislavy. Odmenami boli
poctení staviteľ Alexander maraky z Trenčína, Ing. Emil Beluš
z Bratislavy a architekt Gerenday z Piešťan.
Odbornej porote sa víťazný návrh pozdával hlavne pre
originálne vyriešenie úzkeho prechodu pri mestskej veţi.
Novostavbu totiţ neumiestnil do pôvodnej stavebnej čiary, ale
posunul na rohu námestia o 1,40 m a pri veţi skrátil o 3 m
späť, čím sa Sládkovičova ulica rozšírila. Podľa pôvodného
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projektu mala byť budova mestského domu dvojposchodová
s rovnou strechou. Neskôr autor Ing. Vojtech Šebor zohľadnil
pripomienky pamiatkového úradu a prepracoval plány tak, aby
predná časť budovy bola jednoposchodová so šikmou
strechou.
Finančný stav mesta Trenčín nedovolil v roku 1930 začať
s realizáciou stavby. Začali sa ozývať hlasy, či by nebolo
predsa len výhodnejšie opraviť starú radnicu, prípadne
porovnať náklady na prestavbu starej budovy s výškou obnosu
na novostavbu. Začala sa papierová vojny medzi okresným
úradom, mestským úradom, pamiatkovým referátom
a Krajinským úradom v Bratislave.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne rokovalo celkom na 30
zasadnutiach magistrátu, či sa podriadiť zaujatému stanovisku
pamiatkového úradu v Bratislave a dať za nevyčísliteľné sumy
opraviť starú budovu, alebo konečne rezolútne ţiadať vydanie
stavebného povolenia. Počas rokovania sa objavil dokonca aj
návrh, aby sa radnica ponechal na obytné účely a mestský dom
postaviť za mestom na novom kúpenom pozemku.
Tvrdým orieškom boli hlavne zástupcovia pamiatkového
úradu z Bratislavy, osobne Ing. Václav Mencl, vtedy
koncipista štátneho referátu na ochranu pamiatok a dr.
Hoffman Jeţek, ktorí pravidelne prichádzali na rokovania
i obhliadky „historickej renesančnej pamiatky“. Po ďalšom
zamietavom stanovisku aj Okresného úradu v Trenčíne z dňa
23. novembra 1931, ktorým sa stavba nepovolila podľa
predloţených plánov, vtedy staručký mešťanosta Jozef Reihel
stratil trpezlivosť a spoločne s dr. Jozefom Baarom a notárom
Deziderom Kantorom sformovali tvrdé nekompromisné
odvolanie, v ktorom okrem iného uviedli, citujem : „Radnica
mesta nielen nezodpovedá svojmu cieľu ohľadne riadneho
úradovania, ale svojou do krajnosti uţ derútnou sústavou
ohrozuje priamo zdravie, ba ţivot úradníctva... Niet v meste
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Trenčín chatrnejšej a chalupy úbohejšieho zovňajšku, neţ
ukazuje náš mestský dom ! Dopráskané a nachýlené múry,
vonkoncom premoknuté plafóny a klenby, predraté a hrdzou
preţraté ţelezné podlahy na otvorených chodbách, pre lepšiu
osobu nemoţné klozety, pre človeka nedôstojné šupárne,
hrozne upotrebené drevené schodište, hrozne prehnilá
šindľová strecha, stovkami potkanmi prerytý dvor a tisícami
myší preplnené komory. To je slávny Krajinský úrad, nateraz
radnica pre 12 tisíc, preváţne inteligentných obyvateľov
počítajúceho mesta Trenčín, v ktorej účinkuje stále 40
úradníkov a zasadá mestská rada a zastupiteľský zbor, v ktorej
sa vykonávajú rôzne národné slávnosti... Ani niekoľko
stranové odvolanie nepomohlo. Ešte v októbri 1932 odhlasoval zastupiteľský zbor 100 tisíc korún na opravu starej
budovy.
Po prehliadke radnice v januári 1933 za prítomnosti
odborníkov zo štátneho technického úradu a staviteľov bolo
konečne rozhodnuté. Komisia síce konštatovala, ţe najstaršou
časťou pôvodného mestského domu bol arkier s nároţím
a časť dvorového traktu zo 16. storočia (z tohto obdobia bolo
murivo, fasádové profily, kríţové a valené klenby a časti
pivnice), ale zároveň odobrila novostavbu mestského domu.
Po prepracovaní detailných plánov a vykúpení historického
arkýru, ktorý vyčnieval do novostavby na dome Roľníckej
vzájomnej pokladnice, za púhych 20 tisíc korún, mohla byť
konečne v marci 1933 za necelých 18 tisíc korún zbúraná stará
radnica, ktorá uţ hyzdila výzor mesta.
Verejnou súťaţou boli zadané všetky stavebné a remeselnícke práce väčšinou miestnym podnikateľom a remeselníkom. Staviteľské a ţelezobetónové práce boli zadané
Dominikovi Filipkovi, stolárske práce Jánovi Bartákovi,
zámočnícke práce Artúrovi Michalcovi. Zariadenie veľkej
dvorany a kancelárií realizovala Prvá nábytková továreň.
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Stavebný dozor zabezpečovali Ing. Odon Blaţek a staviteľ
Alexander Maraky. V auguste 1933 sa so stavbou začalo a do
konca roka bola ukončená ţelezobetónová kostra budovy.
V roku 1934 sa pracovalo na úpravách interiéru. Investor sa
nevedel dohodnúť na riešení vstupnej haly. Napokon na
obloţenie stien dali doviezť travertín a kameň z kameňolomov
Bešenov a Spišské Vlachy. Nákladom 28 tisíc korún bola
dôkladne opravená fasáda i na susednej mestskej veţi, kde
boli namontované moderné elektrické hodiny. Túto
skutočnosť potvrdzuje záznam na veţi nasmerovaný do
Mierového námestia.
Pre Trenčanov nadišla dlho očakávaná chvíľa dňa 3.
decembra 2004 po slávnostných sluţbách Boţích
v piaristickom kostole, keď novostavbu mestského domu
posvätil za prítomnosti početného trenčianskeho obecenstva
opát – farár Rudolf Misz. Potom sa uskutočnilo slávnostné
zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa začalo
slávnostným príhovorom toho, ktorý sa najviac zaslúţil
o presadenie novostavby, starostom Jozefom Reihelom.
Zverejnené v č. 4/1999 Trenčianskych novinách
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Zápisnica č. 21648/1934 písaná dňa 3. decembra
1934 vo veľkej dvorane mestského domu
v Trenčíne
Za prítomnosti starostu mesta Trenčín Jozefa Reihela,
vedúceho notára mesta Trenčín Dezidera Kantora, členov
zastupiteľského zboru – Karola Ardó, Dr. Jozefa Baara, Jána
Bartáka, Juraja Bočeka, Františka Bogyanského, Jaroslava
Borovičku, Dr. Ferdinanda Biermanna, Františka Černého,
Ing. Gustava Dohnanyiho, Ing. Jána Javorského, Rudolfa
Korbela, Dr. Ignáca Matisa, Alojza Maceka, Štefana
Markoviča, Štefana Mičkoviča, Rudolfa Misza, Igora Pietora,
Dr. Gejzu Pereszlányiho, Ľudovíta Polláka, Alexandra
Prchálka, Dr. Leopolda Rinwalda, Jozefa Rosaciho, Dr.
Gerharda Šebáka, Armina Singera, Dr. Michala Slávika, Dr.
Andreja Schwertnera, Dr. Štefana Tisu, Jozefa Urbáška,
Jozefa Urbana, Karola Vodopivca, Dr. Jána Zaťka, Ondreja
Zajaca, Jána Zvereca, Mórica Wintera, mestského tajomníka,
tieţ ako zapisovateľa Dr. Pavla Göncziho, mestského
technického referenta Ing. Odona Blaţeka, mestských
účtovníkov Štefana Gallu a Ladislava Farkaša, mestského
pokladníka Huga Hirschfelda, notára Aladára Bakera,
pozvaných hostí – okresného policajného náčelníka Dr.
Eduarda Galvánka, komisára politickej správy Dr. Jozefa
Mišíka, finančného riaditeľa Václava Hübscha, prezidenta
krajského súdu Dr. Alojza Sedláka, prednostu okresného súdu
Dr. Leopolda Sušického, prednostu štátnej správy pre úpravu
rieky Váh Ing. Rudolfa Hrabala, posádkového veliteľa
plukovníka Jindřicha Skácela, provinciála piaristov Jozefa
Braneckého, poslancov Národného zhromaţdenia Dr. Štefana
Polyaka a Jána Zemana, štátneho zástupcu Dr. Stanislava
Juna, staviteľa Dominika Filipa, sklenárskeho majstra Jozefa
Michala, natieračského a maliarského majstra Ondreja
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Trokana,
inštalatéra
Jozefa
Bredera,
zástupcu
elektrotechnického závodu „Helios“ Dezidera Kohna,
tesárskeho majstra Rudolfa Šedivého, klampiarskeho majstra
Františka Šuhaja, zámočníckeho majstra Artura Michálecha,
zástupca elektrotechnického závodu „Technika“ Dezidera
Kohna, Ing. Emila Löwenbeina, stolársky majster Františka
Gašparíka, továrnik Jozefa Knöpfelmachera, pápeţského
kaplána Andreja Marsinu, mestského kronikára prof. Bruna
Ripku a správcu mestskej sporiteľne Alexandra Čerňanského
po uskutočnení svätej omše v chráme piaristov a posviacke
novej budovy opátom farárom Rudolfom Miszom zahájil
starosta mesta Trenčín Jozef Reihel slávnostné zasadnutie
s týmto preslovom :
„Mám česť pri dnešnom historickom slávnostnom
zhromaţdení, pri posviacke a otvorení nového mestského
domu prítomných pánov hosťov a slávny zastupiteľský zbor,
čo najúprimnejšie uvítať. Činím toto s úprimnou radosťou.
Váţení pánovia !
Príjemný pocit ovláda človeka, keď prechádza zo starého
domu do nového. Príčinou tohto všeobecného pocitu je nielen
architektonická myšlienka, uplatnenie výdobytkov modernej
techniky, ktoré sa v novej budove reprezentujú, ale aj iné
dôleţité okolnosti. Pri prechádzaní do novej budovy máme
pocit, ako by sme lúčili od všetkých nepríjemností, ktoré nás
v starej budove stihli, tieţ vynorujú sa nám rozpomienky na
všetky preţité príjemné a nepríjemné udalosti. Pohľad na novú
budovu vzbudzuje v nás nie jednu nádej do budúcnosti. Toto
samé sa opakuje pri terajšej príleţitosti.
Stojíme na historickej pôde. Starý mestský dom bol
vybudovaný v dobe, ktorú sme presne zistiť nevedeli, v ktorej
panovali myšlienky a svetové názory dnešným základom
odlišujúce, nám uţ teraz nezodpovedajúce, a preto nám uţ
v terajšej dobe nezodpovedal. Nezodpovedala ani jeho
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architektúra, ani pôdorysné riešenie a vôbec celý stav domu
bol natoľko zešlý, ţe musel prepustiť toto miesto novej
budove. Ale aj keď nezodpovedal, nemôţeme povedať, ţe by
si nezaslúţil vďačnej spomienky za dlhodobý útulok, ktorý
nám a našim predchodcom poskytol. Lebo počas svojho
dlhého trvania bol neraz svedkom veľkých významných
udalostí. V ňom preţívala veľká a nezlomná viera našich
predkov, v ňom sa budovali základy našej prítomnosti
a budúcnosti.
Nepovaţujem za zbytočné spomenúť ako dlho trvali
predpráce a prípravy pre túto novostavbu, dokiaľ ona došla
k dnešnému svojmu uskutočneniu. Zastupiteľský zbor uţ dňa
26. júla 1928 sa zaoberal s otázkou riešenia problému
mestského domu. Vtedy sa uzniesol na tom, ţe venuje na
opravu starej budovy 130.000,- Kč s tým ale, ţe má byť
vytiahnuté druhé poschodie, proti čomu v ten čas ani
pamiatkový úrad ţiadne námietky nemal. Myšlienka táto sa
neuskutočnila pre technické prekáţky, a preto 17. júna 1929
bolo prijaté uznesenie na vypísanie verejnej súťaţe pre
zadováţenie ídeových plánov na novostavbu mestského domu.
Dňa 30. septembra 1929 bola daná výpoveď všetkým
nájomníkom, ktorí mali miestnosti v starom mestskom dome
umiestnené. 11. júna 1930 sa uzniesol zastupiteľský zbor, aby
boli objednané detailné plány a rozpočty pre novostavbu. Dňa
29. januára 1931 som podal správu zastupiteľskému zboru
o nebezpečnom stave starého mestského domu, lebo
pamiatkový úrad robil neodvodnené prekáţky proti vydaniu
stavebného povolenia pre novostavbu a zbúranie starej budovy
natoľko, ţe vec sa tiahla jeden a polroka. Stará budova
zostávala stále nebezpečná. Na tomto zasadnutí zastupiteľský
zbor sa uzniesol, aby bolo prísne zakročené na príslušných
miestach o vydanie stavebného povolenia. Vec sa ale stále
preťahovala. takţe mestská rada bola nútená svoje stanovisko
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ohľadne novostavby zmeniť a prikročiť k reštaurovaniu starej
budovy, lebo odpor pamiatkového úradu proti vydaniu
stavebného povolenia u patričných vrchností sa nedal
prelomiť. Zastupiteľský zbor dňa 27. mája 1931 zamietol
návrh mestskej rady na reštaurovanie starej budovy
a pridrţiaval sa pôvodného uznesenia. Dňa 21. decembra 1931
bolo schválené opatrenie mestskej rady, ktorá sa odvolala proti
zamietavému rozhodnutiu okresného úradu v záleţitosti
nepovolenia novostavby dľa predloţených plánov. Postupom
času pod nátlakom okolností dňa 13. októbra 1932
zastupiteľský zbor dočasne odstúpil od stavby nového
mestského domu a naradil prevedenie opráv do maximálnej
výšky 100.000,- Kč.
Toto opatrenie zastupiteľského zboru sa z technických
dôvodov pre dezolátny stav starej budovy previesť nedalo,
a preto uţ 3. februára 1933 pozmenil svoje predošlé uzavretie
a rozhodol sa znova pre novostavbu a v ten samý deň tieţ
zadal definitívne vypracovanie rozpočtov a detailných plánov
Ing. arch. Vojtechovi Šeborovi z Bratislavy za obnos 18.000,Kč.
Ďalej 9. marca 1933 zastupiteľský zbor previedol opatrenie
ohľadne zaokrytia stavebného nákladu presunami v rozpočte.
Dňa 19. apríla 1933 bolo schválené vykúpenie arkýru od
Roľníckeho druţstva v Trenčíne, ktorý vyčnieval nad mestský
pozemok a bol prekáţal v novostavbe. Vykúpenie arkýru stálo
20.000,- Kč.
Dňa 7. augusta 1933 na základe verejnej súťaţe zadal práce
spojené s novostavbou nasledovne :
1. práce zemné, ţelezobetónové, staviteľské a pokrývačské
staviteľovi Dominikovi Filipovi;
2. tesárske práce Rudolfovi Šedivému, tesárskemu majstrovi;
3. klampiarske práce Františkovi Šuhajovi;
4. stolárske práce Jánovi Bartákovi;
810

5. zámočnícke práce Jánovi Michalcovi;
6. maliarske a natieračské práce Ondrejovi Trokanovi;
7. čalúnické práce firme Ľudmily Coufalovej;
8. inštalácie kanálu, vodovodu, ústredného kúrenia firme
Izidora Bredera;
9. inštaláciu elektrického osvetlenia a hromozvodu firme
„Technika“
10. inštaláciu automatického telefónu firme „Helios“;
všetko to podnikateľom a remeselníkom trenčianskym. Neskôr
boli zadané :
- práce sklobetónové „Remeselníckemu
nákupnému domu“,
- sklenárske práce sklenárskemu majstrovi Jozefovi Mihálovi,
- kancelársky nábytok firme „Svojpomoc“ v Trenčíne,
- zariadenie veľkej a malej dvorany, miestnosti starostu
a vedúceho notára
„Prvej nábytkovej továrne v Trenčíne,
- opravu starého kancelárskeho nábytku previedol stolársky
majster František
Gašparík,
- vyhotovenie gumených podláh previedla firma „Matador“
v Bratislave,
kamenárske práce vykonala firma „Prvé slovenské
kameňolomy“ v
Krompachoch,
- schody z umelého kameňa poloţila firma „Syderolit“
z Púchova,
- elektrické hodiny na mestskej veţi ako aj v kancelárskych
miestnostiach
previedla firma „Elektrotechna“ z Brna,
- dlaţdiarske práce previedla firma „Fischmann“ z Brna.
Dňa 7. augusta 1933 bolo rozpočtovými presunmi
prevedené ďalšie zaokrytie nákladu.
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Poznamenávam, ţe mestská rada otázku novostavby
mestského domu prejednávala na 30 svojich zasadnutiach.
Ako je z týchto faktov vidieť, ţe kaţdá fáza spojená s touto
novostavbou a jeho zariadením podliehala predbeţnému
prejednaniu v zastupiteľskom zbore a v mestskej rade.
Nemôţem zamlčať tú okolnosť, ţe akonáhle boli vyriešené
námietky pamiatkového úradu okolo novostavby mestského
domu, nadriadená dozorčia vrchnosť uskutočnenie tejto veci
všemoţným spôsobom úsilie mesta podporovala, prečo jej tieţ
prináleţí z našej strany úprimná vďaka.
Pri tejto všeobecnej radosti vzbudzuje v nás táto budova
zvláštne a nie vţdy vyskytujúce sa pocity radosti
a uspokojenia, lebo stavba nebola postavená na dlh. Ako snáď
inde, táto skutočnosť musí vyvolať naše uspokojenie a zvlášť
byť naplnení povďačnosťou voči nášmu obetavému
obecenstvu, ktoré umoţnilo svojou ochotou postavenie tohto
dôstojného stánku.
Pohľad na túto budovu naplňuje nás pýchou, lebo bola
vybudovaná a zariadená našimi podnikateľmi a remeselníkmi,
ktorých som uţ spomenul. Hlavný dozor mali pán Ing. Odon
Blaţek a pán staviteľ Alexander Maráky, ktorým tieţ tlmočím
vďaku.
Táto finančná pohotovosť, priemyselná sebestačnosť
a preukázaná obetavosť zo strany poplatníctva bola nielen
základom silou všetkých zloţiek občianstva, ţe moţno
vytvoriť aj v dobe ťaţkej krízy trvalé hodnoty.
Keď z tohto miesta ďakujem Prozreteľnosti a všetkým tým,
ktorí svojím umom a prácou alebo iným spôsobom prispeli
k vybudovanie tohto stánku našej mestskej administratívy.
Dúfam, ţe uţ tieto občianske cnosti umoţnili výstavbu tejto
budovy, budú aj v nej panovať, ţe preţije táto budova ešte
významnejšie a slávnejšie časy v dejinách nášho mesta, ako
predošlá. Prajem si s precíteným srdcom, aby táto budova
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a menovite v tejto dvorane, kde reprezentanti rozhodujú
o vývine a osude tohto historického a slávneho mesta, boli
symbolom vzájomnej spolupráce a porozumenia všetkého
obyvateľstva. V tejto nádeji odovzdávam ju verejnosti
a prajem z hĺbky srdca všetkým nám prítomným i budúcim
mnoho zdaru, Boţieho poţehnania a tým dnešné slávnostné
zasadnutie zakľučujem.“
Zápisnicu podpísali starosta Jozef Reihel, vedúci notár
Dezider Kantor a zapisovateľ Dr. Pavol Gönczi.
Dodatok k tejto správe doplňuje správa k tejto udalosti
v ľudovom týţdenníku „Trenčan“ z 8. decembra 1934 takto :
„Obecenstvo po reči starostovej stalo a ovácie robilo tomu,
kto v svojej reči na seba úplne zabudol, samému starostovi
Jozefovi Reihelovi, ktorý má najväčšie zásluhy okolo
novostavby. Je to faktom, ţe húţevnate s veľkou láskou k veci
dával pozor pán starosta na všetky práce pri stavbe tak, ako
neúnavne vyjednával a chodil po inštanciách, cieľom
uskutočnenia tohto monumentálneho diela. Pri ňom p. hlavný
notársky tajomník Dezider Kántor vynaloţil tieţ mnoho úsilia,
aby sa myšlienka nového mestského domu stala skutkom.
Oddanosť obecenstva k starostovi J. Reihelovi sa preukázala
najmä pri bielych stoloch, kde známa pohostinnosť starostova
uvítala asi 100 hosťov, ktorí všetci vďačne blahoţelali
starostovi k jeho veľkej radosti nad zdarilým vystavením
nového mestského domu.“
Pomocná evidencia 343/1/04
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Slávnosť mesta Trenčína
Uverejnené v ľudovom týţdenníku „Trenčan“ 8. decembra
1934
3. december svätí mesto Trenčín uţ 225 rokov ako verejný
sviatok na pamiatku moru a s tým súvisiacej votívnej
cirkevnej horlivosti.
Tohto roku táto slávnosť dostala zvláštny, do verejného
ţivota mesta ďaleko siahajúci význam vysvätením
a slávnostným otvorením nového mestského domu v tento
deň.
Mesto napriek zlému počasiu preukázalo v tento deň
sviatočný ráz. Z farského chrámu pred 9. hodinou sa poberala
procesia dolu do piaristického kostola, kde opát – farár Rudolf
Misz mal slávnostnú svätú omšu za asistencie miestneho
kňazstva. Pod svätou omšou starosta Jozef Reihel s dvomi
členmi mestskej rady a zastupiteľstva obnovili historický sľub
mesta. Po svätej omši príleţitostnú kázeň povedal sám opát –
farár, v ktorej výstiţne vykladal význam historického sľubu,
veľkú vieru našich predkov, ktorá zachránila Trenčín cez nohé
pokolenia v duševnom a telesnom zdraví a prispela i k sláve
mesta. Tejto viere a niekdajšej horlivosti musíme zostať verní
aj v dnešných protináboţenských myšlienkových prúdoch, ak
chceme zachovať dedičstvo otcov a učiniť mesto veľkým
a mravne. kultúrne a hospodársky rozkvitajúcim.
Potom sa poberalo kňazstvo, prítomní členovia mestského
zastupiteľstva, početní zástupcovia úradov a korporácií,
zástupy veriacich k novému mestskému domu. Tu v hlavnom
vchode domu odriekal svätiaci opát – farár predpísané
modlitby a všetky miestnosti vykropil.
Po cirkevných obradoch zasadlo v novej dvorane celé
mestské zastupiteľstvo a mnohí hostia. K týmto povedal
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starosta Jozef Reihel slávnostnú a významnú reč, z ktorej
donášame niektoré úryvky.
Po uvítaní zastupiteľstva a hosťov hovoril starosta :
„Príjemný pocit ovláda človeka, keď prechádza zo starého
domu do nového, čo vzbudzuje v nás nielen realizovaná
architektonická myšlienka a uplatnenie výdobytkov modernej
techniky v stavbe, ale aj iné dôleţité okolnosti.
Pri prechádzaní do novej budovy máme pocit, ako by sme
lúčili so všetkými nepríjemnosťami, ktoré nás v starej budove
zastihli, tieţ vynorujú sa aj príjemné spomienky z minulosti
a predstavujú sa nádejné rysy budúceho lepšieho naţívania
v novom príbytku.
Tak sme aj s novou budovou mestského domu, ktorý
k tomu stojí na historickej pôde.
Starý mestský dom uţ nezodpovedal. Jeho stav bol natoľko
zešlý, ţe musel prepustiť miesto novému. Ale to neznamená,
ţe by starý dom nezasluhoval našej vďačnej spomienky. Veď
cez mnohé pokolenia slúţil našim predchodcom za cieľu
primeraný útulok bol, v ňom sa odohrali mnohé i pre krajinu
významné činy a v ňom sa budovali základy našej prítomnosti
a budúcnosti.
Predpráce k uskutočneniu novej budovy trvali dlho.
Zastupiteľský zbor sa uzniesol uţ 26. júla 1928, ţe venuje na
opravu starej budovy 130.000,- korún, hlavne na nadstavbu
druhého poschodia, proti čomu vtedy pamiatkový úrad nemal
námietky. Od tohto riešenia odhliadlo mesto pre technické
prekáţky a tak 17. júna 1929 vypísalo verejnú súťaţ na
zadováţenie ídeových plánov na novostavbu mestského domu.
Dňa 11. júna 1930 objednal zastupiteľský zbor, detailné plány
a rozpočty pre novostavbu. Dňa 29. januára 1931 podal
starosta Jozef Reihel správu zastupiteľskému zboru o nebezpečnom stave starého mestského domu a o neodvodnených
prekáţkach, ktoré robil proti novostavbe pamiatkový úrad.
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Zastupiteľský zbor sa uzniesol, aby bolo prísne zakročené na
príslušných miestach o vydanie stavebného povolenia. Ale vec
sa preťahovala skoro poldruha roka a mestská rada bola
prinútená svoje stanovisko ohľadom novostavby zmeniť
a prikročiť k reštaurovaniu starej budovy pre odpor
pamiatkového úradu. Zastupiteľský zbor dňa 27. mája 1931
zamietol návrh mestskej rady na reštaurovanie starej budovy
a pridrţiaval sa pôvodného uznesenia. Dňa 21. decembra 1931
bolo schválené opatrenie mestskej rady, ktorá sa odvolala proti
zamietavému rozhodnutiu okresného úradu v záleţitosti
nepovolenia novostavby podľa predloţených plánov. Dňa 13.
októbra 1932 zastupiteľský zbor zase odstúpil od novostavby a
odhlasoval 100.000,- Kč na prevedenie opráv na starom dome.
Ale toto sa previesť nedalo pre dezolátny stav budovy,
a preto uţ 3. februára 1933 zastupiteľský zbor zadal
definitívne vypracovanie rozpočtov a detailných plánov Ing.
arch. Vojtechovi Šeborovi, architektovi z Bratislavy za sumu
18.000,- korún.
Dňa 9. marca 1933 zastupiteľský zbor previedol opatrenie
ohľadne zaokrytia stavebného nákladu s presunmi v rozpočte.
Dňa 19. apríla 1933 bolo schválené vykúpenie arkýru od
Roľníckej vzájomnej pokladnice v Trenčíne, čo stálo 20.000,korún a dňa 7. augusta 1933 boli zadané práce na novostavbu
na základe verejnej súťaţe podnikateľom a remeselníkom
trenčianskym. Dňa 7. augusta 1933 bolo rozpočtovými
presunmi prevedené Ďalšie zaokrytie stavebného nákladu.
Mestská rada a zastupiteľstvo o veci novostavby mestského
domu rokovali na 30 svojich zasadnutiach.
Nemôţem zamlčať, pokračoval starosta, okolnosť, ţe po
vyriešení námietok pamiatkového úradu, nadriadená dozorčia
vrchnosť uskutočnenie novostavby všemoţne podporovala, za
čo jej prináleţí zo strany mesta úprimná vďaka.
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Radosť naša z novej peknej budovy sa len stupňuje, keď
uváţime, ţe novostavba nebola postavená na dlh – ako azda to
inde býva – a tak pri všeobecnom uspokojení, ktoré kaţdý
z nás má z nového mestského domu patrí vďaka hlavne nášmu
obetavému obecenstvu, ktoré svojou ochotou umoţnilo
postavenie tohto dôstojného stánku.
Pohľad na túto budovu naplňuje nás pýchou, lebo bola
vybudovaná a zariadená našimi podnikateľmi a remeselníkmi,
ktorých som uţ spomenul. Hlavný dozor mali pán Ing. Odon
Blaţek a pán staviteľ Alexander Maráky, ktorým tieţ tlmočím
vďaku.
Finančná
pohotovosť,
priemyselná
sebestačnosť
a preukázaná obetavosť zo strany poplatníctva bola nielen
základom tejto budovy, ale aj dôkazom toho, ţe súladnou
prácou všetkých zloţiek občianstva moţno vytvoriť aj v dobe
ťaţkej krízy trvalé hodnoty.
Keď z tohto miesta ďakujem Prozreteľnosti a všetkým tým,
ktorí svojím umom a prácou alebo iným spôsobom prispeli
k vybudovanie stánku našej mestskej administratívy. Dúfam,
ţe ak spomeniem občianske cnosti umoţnili uskutočnenie
novostavby, budú aj v nej panovať, preţije nová budova ešte
významnejšie a slávnejšie časy v dejinách mesta Trenčín, ako
predošlá. Prajem si s precíteným srdcom, aby táto budova
a menovite táto dvorana, kde reprezentanti rozhodujú o vývine
a blahobyte tohto historického a slávneho mesta, boli
symbolom vzájomnej spolupráce a porozumenia všetkého
obyvateľstva. V tejto nádeji odovzdávam ju verejnosti
a prajem z hĺbky srdca všetkým nám prítomným mnoho
zdaru, Boţieho poţehnania. Týmto dnešné slávnostné
zasadnutie zakľučujem.
Obecenstvo po reči starostovej stalo a ovácie robilo tomu,
kto v svojej reči na seba úplne zabudol, samému starostovi
Jozefovi Reihelovi, ktorý má najväčšie zásluhy okolo
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novostavby. Je to faktom, ţe húţevnate s veľkou láskou k veci
dával pozor pán starosta na všetky práce pri stavbe tak, ako
neúnavne vyjednával a chodil po inštanciách, cieľom
uskutočnenia tohto monumentálneho diela. Pri ňom p. hlavný
notársky tajomník Dezider Kántor vynaloţil tieţ mnoho úsilia,
aby sa myšlienka nového mestského domu stala skutkom.
Oddanosť obecenstva k starostovi J. Reihelovi sa preukázala
najmä pri bielych stoloch, kde známa pohostinnosť starostova
uvítala asi 100 hosťov, ktorí všetci vďačne blahoţelali
starostovi k jeho veľkej radosti nad zdarilým vystavením
nového mestského domu.
Pomocná evidencia 344/1/04
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Ţivot
fotografky
Urbasiowny

Márie

Holoubkovej,

Pani Holoubková sa narodila dňa 3. apríla 1989 v mestečku
Gudow pri poľskom Tešíne. V roku 1919 si otvorila ateliér
„Foto Tatra“, neskôr „Foto Holoubková“. Vo veľkom náklade
vyrábala pohľadnice s folklórnymi námetmi, neskôr
s krajinárskymi zábermi miest
z celého
Slovenska.
Distribuovala ich preváţne do kúpelných miest. Svoj kapitál
vloţila do filmovacieho štúdia „Tatrafilm“ v Trenčíne a stala
sa jeho spolumajiteľkou. Za necelých desať rokov nakrútila
s Cyrilom Kašparom vyše 40 dokumentárnych a hraných
filmov, medzi nimi aj filmový portrét o posledných dňoch
básnika P. O. Hviezdoslava. Väčšina filmov sa však
nezachovala. Svoj posledný filmový dokument s názvom
„Ţivot“ dokončila unavená a zoslabnutá natoľko, ţe často krát
nechcela doţiť rána. Na prvú dámu slovenskej fotografie
zostanú Trenčanom iba príjemné spomienky. Spomenúť treba
jednu z mnohých. Keď Trenčianske múzeum pripravovalo
v roku 1989 výstavu fotografií na Trenčianskom hrade, pani
Holoubková odmietla odvoz a na vernisáţ v to pekné
popoludnie prišla pešo aţ do Ľudovítovho paláca. Usadila sa
do pripraveného dobového kresla ako skutočná dáma
v elegantnom kostýme, vo vysokých bielych topánkach
a pekne učesaná. Stihla všetko. Obdivovala svoje aparáty,
fotografie, porozprávala so všetkými. Dokonca odmietla rada
ľudového liečiteľa dať si vyšetriť zhoršujúci zrak. Povedala,
ţe je drzý, ţe ona nič nepotrebuje. Mala vtedy 91 rokov a bola
sebestačná aţ do svojich sto rokov. Takto si ju budú pamätať,
obdivovať a ctiť všetci v Trenčianskom múzeu, kde opatrujúc
stovky jej sklených platní negatívov, fotoaparáty, dobové šaty,
originály pohľadníc. Pani Holoubkovej uţ niet, ale s jej
jedinečnými zábermi Trenčína, ďalších miest Slovenska,
Vysokých Tatier sa Poliaci nevedia rozlúčiť. Od roku 2001
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putuje výstava z jej tvorby po Poľsku. Obdivovali ju
v Krakowe, Waršave, Rzeszowe a dnes sa nachádza
v poľskom Tešíne. Zomrela 24. mája 2004 v Trenčíne.
Trenčianske noviny 31.05.2004
Pomocná evidencia 358/1/04
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Mgr. Jozef Čery :
Notre Dame

Posviacka zvonov kostola

Získané fotografie, čiastočne poškodené zubom času,
z posviacky zvonov kostola Notre
Dame z 8. septembra 1928 sa stali
mojím podnetom
ďalšieho detailného
získavania informácií o tejto udalosti, lebo zo súTri páry volov ťahali na voze tri nové zvony
časníkov nič bliţšie
nevedel. Tip, kde nájsť informácie bolo viacero, ale snáď
z predchádzajúcich skúseností, najhorúcejším tipom sa mi
zdala kniţnica Trenčianskeho múzea, ktorá má ucelený archív
týţdenníka „Trenčan“. A tip bol správny. Na moje veľké
prekvapenie týţdenník „Trenčan“ z 15. septembra 1928 autor
článku opísal túto
udalosť veľmi detailne takto : „Dňa
8. septembra 1928,
na sviatok narodenia Panny Márie
mali trenčianski veriaci veľmi milú
slávnosť. Uţ od
siedmej hodiny rána
slávnostný sprievod s novými zvonmi zastal pred kostolom Notre Dame
sa zhromaţďovali veriaci a členovia spolkov „Orol“,
„Zdruţenie muţov Boţského srdca“, „Katolícka jednota ţien“,
„Mariánska kongregácia“ a ţiačky Ústavu školských sestier
Notre Dame pred kostolom Notre Dame, aby sa zúčastnili
posviacky
zvonov.
Dychová
hudba
trenčianskeho
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kresťanského robotníctva a dychová hudba z Kubry
sprevádzali malebný sprievod od Mostovej ulice po kostol
Notre Dame. Tu čakal sprievod so zvonmi (podľa fotografie
ozdobených kvetmi, poloţených na voze ťahaného tromi
pármi volov) opát – farár Rudolf Misz a za asistencie všetkých
miestnych kňazov ich posvätil a dojímavou rečou ich oddal
poslaniu. Potom celebroval svätú omšu na dvore Ústavu
školských sestier Notre Dame pri nádherne ozdobenom
oltári.“ Zrejme po svätej omši boli všetky tri zvony
umiestnené do práve stavebne ukončenej kostolnej veţe, čo
potvrdzuje ďalší text článku „Starostlivosť školských
sestier a správcu kostola
Notre Dame Jozefa Hamaja
o chrám Boţí preţívala veľkú
radosť, keď na pravé poludnie
zazneli nové zvony, ku
zvony boli poloţené na voze ťahaného tromi pármi volov
ktorým sa pripojil hlahol
všetkých katolíckych kostolov v Trenčíne, čím privítali
svojich nových bratov hlásaním slávy Boţej na výsostiach.“
V závere článku je uvádzané, ţe :
- najväčší zvon váţiaci 600 kg bol
zasvätený sv. Terézke Jeţišovej,
- stredný zvon váţiaci
306 kg bol
zasvätený sv. Štefanovi a sv. Margaréte
a darovala ho rodina Štefana Zamaróczyho,
- najmenší zvon váţiaci 150 kg bol
zasvätený sv. Jozefovi a bol vyhotovený
z milodarov veriacich,
- zvony zhotovila firma „Pavol Ranko
jeden zo zvonov sa vyťahuje do zvonice
a spol.“ z Trenčína,
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- ţeleznú konštrukciu na zavesenie zvonov zhotovila firma
„Czelhoffer a spol.“ z Trenčína.
Vlastné poznámky
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Mgr. Jozef Čery : Sadenie lipiek v Záblatí pri
pamätníku padlých z prvej svetovej vojny
Dňa 14. októbra 1928 sa uskutočnila pri pamätníku vojakov
padlých v druhej svetovej vojne pietna slávnosť pri príleţitosti
10. výročia od jej skončenia. Po krátkej poboţnosti dôstojným
pánom z Záblatia – Rybáre Štefanom Oţvoldom a hymne
slávnosť otvoril istebnícky notár R. Kubo. V kultúrnom
programe vystúpili školské deti s recitáciou básní pod
vedením učiteľky P. Ţembínskej a spevácky zbor pod
vedením orechovského organistu J. Hollého s národnými
piesňami. Slávnostný prejav predniesol učiteľ R. Kresánek
a krásnou rečou povzbudzoval občanov k svornosti a vernosti
slovenského národa k Československej republike a pamiatke
padlých občanov. Potom starosta Ján Oravec s členmi
obecného zastupiteľstva zasadili dve krásne lipy vedľa
pamätníka. Sprievod občanov sa potom odobral do mietsnej
časti Rybáre, kde sa uskutočnil ten istý program pri pamätníku
padlých v druhej svetovej vojne, len rečníkom bol notár
Andrej Lórenc.
Vlastné poznámky
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PhDr. Jana Karlíková : Prvá trenčianska plaváreň
V sedemdesiatich a osemdesiatich rokoch 19. storočia bol
šport úplne novým druhom spoločenskej aktivity. Jeden druh,
t.j. plávanie sa stávalo čoraz viac obľúbenejším. Na pravej
strane Váhu, za peším mostom bolo zriadené prvé kúpalisko
„Regata klub“. Priestor prístaviska pltí si prenajal veslársky
športový klub a urobil si z neho lodenicu a plaváreň.
V súčasnej dobe jej lokalitou by bola hrádza pri firme
„Odeva“. Prvé kúpalisko zachytáva aj dobová pohľadnica
z roku 1908. Okrem na pohľadnici je panoráma Trenčianskeho
hradu s novým oceľovým mostom cez rieku Váh postaveným
v rokoch 1896-1897 dánskou firmou „Gregersen & syn“,
pôsobiacou v Budapešti. Na kúpalisku bolo 25 drevených
kabiniek, rozdelených na pánske a dámske. Toto rozdelenie
platilo aj pre priestor na kúpanie. Denne navštevovalo
kúpalisko 150 aţ 300 ľudí. Poţičiavali tam aj člny na
člnkovanie v ramenách rieky Váh, nie v hlavnom prúde.
Všetko však stálo pár grajciarov, a preto mnohí Trenčania, aj
sa vôbec kúpali vyuţívali početné ramená Váhu a Kubranský
potok, kde sa platiť nemuselo. Neskôr bola na drevených
pilotoch postavená nová lodenica, ktorá slúţila i ako plaváreň.
Info Trenčín 12.08.2004
Pomocná evidencia 504/1/04
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Ing. arch. Štefan Androvič : Trenčianske dejiny
z čias prípravy Slovenského národného povstania
Pre nespokojnosť a dezercie vojakov vtedajšej Slovenskej
armády k partizánom sa vo štvrtok dňa 24. augusta 2004
o 18,00 hod. konala v zasadačke vtedajšieho ţupného sídla
(dnes budova Verejnej kniţnice v parku) porada o opatreniach
proti čoraz aktívnejším partizánom. Nemci ţiadali presun na
Slovensko. Mali zabezpečiť dôleţité objekty a závody
zbrojárskej výroby. Tlačili najmä na ministra obrany generála
Františka Čatloša. Uţ v máji 1944 boli z obavy pred leteckými
útokmi z Bratislavy do Trenčianskych Teplíc preloţené
niektoré oddelenia Ministerstva národnej obrany Slovenska.
Neskôr sa do Motešíc evakuovala aj rodina generála Františka
Čatloša. Šéf rezortu obrany mal teda viac dôvodov na zvolanie
porady do Trenčína. Porady sa zúčastnili okrem iného generál
Turanec, zástupca veliteľstva ţandárstva podplukovník Hôrka,
minister vnútra Alexander Mach, vysokí funkcionári civilnej
správy a ţupani Slušný a Bulla. Generál František Čatloš sa
ocitol v zloţitej situácii, čo vlastne podniknúť. Obsah
rokovania nie je známe, ale jeho dôleţitosť naznačili
zúčastnení. Tri pred týmto rokovaním generál František Čatloš
v Bratislave rokoval o postupe s generálom Malárom
a plukovníkom Talským. Generál Turanec hneď po porade
v Trenčíne odišiel autom na Veliteľstvo pozemného vojska
v Banskej Bystrici. Do Trenčína sa vrátil hneď nasledujúci deň
vykonať dohodnuté, t.j. zmariť nástup armády do povstania.
K zvolaniu porady inšpirovali generála Františka Čatloša
moţno aj vojenskí spravodajcovia. Podľa nich sa uţ od 24.
augusta 1944 na hraniciach preventívne sústreďovali nemecké
jednotky. Vyvolalo to ďalšiu neistotu. V Bratislave vyvolali
cvičný poplach. Ten povaţovali Nemci za predohru povstania
a pod ich nátlakom 25. augusta 1944 generál František Čatloš
abdikoval. Tak ostali výsledky trenčianskej porady, nech uţ
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boli akékoľvek, neúčinné. Z rozhodnutia vedenia Slovenského
národného povstania mal v prípade povstania velenie
v Trenčíne prevziať podplukovník E. Zadţora. Vývoj bol iný.
Časť vojakov síce odišla k povstalcom, ale trenčianska
posádka ako celok do Slovenského národného povstania
neprešla. Generál Turanec po abdikácii generála Čatloša
prevzal 26. augusta 1944 funkciu hlavného veliteľa Slovenskej
armády. Nasledujúci deň mu z Bratislavy do Trenčína prišiel
plukovník Talský gratulovať k vymenovaniu do funkcie
a hneď mu oznámil, ţe prezident dr. Jozef Tiso, minister
vnútra Alexander Mach a svojím postojom aj generál Turanec
presadili odloţenie vstupu nemeckých vojsk na Slovensko.
Z prestíţnych dôvodov by to nevyhovovalo po odstúpení
generála Čatloša. Udalosti v Trenčíne potom dostali rýchly
spád. Krátko pred poludním dňa 26. augusta 1944 pristálo na
biskupickom
letisku
prieskumné
lietadlo
FW-189
vykonávajúce mapové snímkovanie. Nasledujúci deň s ním
uletela skupina letcov k Rusom. V Trenčíne boli odbojové
skupiny aj medzi vojakmi, ale prípadný odpor uţ nemal kto
organizovať. Kontakty na generála Čatloša sa prerušili
a nerozhodní vyčkávali. Ráno 28. augusta 1944 priletel do
Trenčína minister Vnútra Alexander Mach a spolu
s generálom Turancom okamţite odleteli na prieskum Strečna
Vrútok, kde boli hlásené pohyby partizánov. Odpoludnia
v tento deň sa na trenčianskom letisku objavili príslušníci
Sicherheitsdienstu z Dubnice, aby ho mali pod kontrolou.
Generál Turanec prespal v Trenčíne a ráno o 7,30 hod. 29.
augusta 1944 odletel na letisko „Tri duby“ na Sliači
s úmyslom zachraňovať situáciu, t.j. znemoţniť vojenský
nástup do povstania. Partizáni ho však zajali. O 11,00 hod. bol
generál Turanec pre Nemcov nezvestný. Na prelome augusta
a septembra 1944 nemecké jednotky bez boja obsadili Trenčín
a okolité obce.
827

Info Trenčín 26.08.2004
Pomocná evidencia 528/1/04

828

Mgr. Jozef Čery : Vymenovanie Centrálnej
správy Trenčianskej ţupy
Do centrálnej správy Trenčianskej ţupy boli vymenované
nasledovné osobnosti :
- Ľudovít Bernovský za hlavného notára,
- dr. Gejza Mitický za hlavného fyzikusa,
- dr. Rudolf Zaťovič za ţupanského notára,
- Aladár Revický za ţupanského podnotára,
- dr. Vojtech Kallay za ţupanského podnotára,
- Vojtech Nemák za riaditeľa ţupnej centrálnej kancelárie,
- dr. Gustav Halmay za predsedu sirotskej vrchnosti,
- dr. Eduard Galvánek za hlavného slúţneho Trenčianskeho
okresu.
Trenčianske noviny 15.01.1919
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Mgr. Jozef Čery : Zaloţenie „Slovenského
kruhu“
Dňa 26. januára 1919 sa vo večerných hodinách
uskutočnilo zakladajúce zhromaţdenie „Slovenského kruhu“
vo veľkej dvorane hotela „Alţbeta“ v Trenčíne, ktoré sa
nieslo pod heslom „Nech ţije veselý duch slovenský“.
V otváracej reči miestny kaplán Andrej Marsina objasnil cieľ
a stanovy spolku. Cieľom spolku bolo sebavzdelávanie v reči
a rozvíjajúcej sa kultúry slovenskej. Na jeho návrh bol za
predsedu spolku zvolený správca meštianskej banky Igor
Pietor, ktorý v sprievode svojej peknej reči funkciu prijal.
Potom boli zvolení spolkoví funkcionári a 12 členov výboru.
Na záver zhromaţdenia Janko Kolárik predniesol báseň
„Otvorenie Matice“ od básnika Jána Bottu a potom
pokračovala voľná zábava pri milom slovenskom speve do
polnoci.
Trenčianske noviny 29.01.1919
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Mgr. Jozef Čery : Zakladajúce zhromaţdenie
„Sokolskej jednoty“
Dňa 20. februára 1919 sa uskutočnilo zakladajúce
zhromaţdenie v hoteli „Alţbeta“ v Trenčíne „Sokolskej
jednoty“. Zhromaţdenie otvoril vrchný officiál Poštového
úradu v Trenčíne Miroslav Lazar. Za predsedu bol
zhromaţdením zvolený ţupan dr. Jozef Minárik a za
zapisovateľa riaditeľ Gymnázia v Trenčíne Juraj Nerád. Po
slávnostnom prejave predsedu „Sokolskej jednoty“ dr. Jozefa
Minárika a prijatých stanovách sa vykonali voľby :
- za starostu bol zvolený dr. Karol Štúr,
- za prvého námestníka starostu bol zvolený dr. Gejza
Mitický,
- za druhého námestníka starostu bol zvolený Igor Pietor,
- za starostku bola zvolená Anna Pietorová,
- za prvú námestníčku starostky bola zvolená Kornélia
Štúrová,
- za druhú námestníčku starostky bola zvolená pani
Bernovská.
Trenčianske noviny 02.03.1919
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Mgr. Jozef Čery : Návšteva splnomocnenca pre
správu Slovenska dr. Vavra Šrobára v Trenčíne
Dňa 3. februára 1919 navštívil mesto Trenčín minister,
splnomocnenec pre správu Slovenska dr. Vavro Šrobár
s ministrom spravodlivosti Československej republiky dr.
Soukupom. Na nádraţí v Trenčíne vzácnych hostí privítal
ţupan dr. Jozef Minárik za účasti občanov. Kyticu kvetov dr.
Vavrovi Šrobárovi dala Kornélia Štúrova, dcéra dr. Karola
Štúra. Počas hrania štátnej hymny prešli ministri pred čestnou
stotinou vojska a potom si nasadli do koča zaviezli do
ţupného domu, pred ktorým sa zhromaţdili občania.
Z balkóna ţupného domu sa najprv k ľudu prihovoril dr.
Vavro Šrobár, ktorý poďakoval za skvelé privítanie. Postupne
vystúpili ďalší, z ktorých moţno spomenúť :
- dr. Ivan Hálek, syn slávneho básnika Hálka,
- dcéra evanjelického farára z Malých Stankoviec zarecitovala
báseň „Ohlas“ od Andreja Sladkoviča,
- minister spravodlivosti dr. Soukup načrtol význam
Slovenska v spoločnom štáte,
- redaktor Dušan Porubský vzdal hold Ľudovítovi Štúrovi,
- dr. Juraj Janoška hovoril o utrpení Slovákov počas
tisícročnej poroby,
- Ján Zverec hovoril o úlohe robotníctva,
- dr. Karol Štúr hovoril o disciplíne slovenského ľudu
a výhľadoch Slovenska do budúcna.
Záver tomuto verejnému zhromaţdeniu patril hymnám „Hej
Slováci“, „Kde domov mùj“ a „Nad Tatrou sa blýska“. Po
skončenom verejnom zhromaţdení prijal dr. Vavro Šrobár
osemnásť skupín zo všetkých vrstiev obyvateľstva. Vo
večerných hodinách sa uskutočnila v hoteli „Alţbeta“
v Trenčíne recepcia, ktorej sa zúčastnilo okolo 300
stolovníkov. Na recepcii odzneli príhovory dr. Vavra Šrobára,
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dr. Soukupa a podpredsedu Národného zhromaţdenia dr.
Metóda Bella.
Trenčianske noviny 05.02.1919
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Mgr. Jozef Čery :

Poţiadavky na územný
rozvoj mesta Trenčín

Po vzniku Československej republiky v roku 1918 začína
sa písať o dôleţitom postavení mesta Trenčín ako
o významnom dopravnom uzle a centre veľkej ţupy. Zo strany
verejnej správy sa po prvýkrát vyslovujú poţiadavky,
predovšetkým stanoveniu podmienok jeho stavebného
rozvoja. Pre splnenie tejto podmienky však treba dať do
poriadku kataster mesta, lebo k dispozícii na tento účel sa
nachádzala neúplná katastrálna mapa z roku 1879. Pred
vedením mesta Trenčín stála úloha na zadanie prác
zememeračskej firme na presné zameranie mesta Trenčín,
ktoré by bolo podkladom pre zhotovenie regulačného plánu.
Trenčianske noviny 07.03.1919
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Mgr. Jozef Čery : Zasadenie líp pred budovou
súdu na Námestí sv. Anny
Dňa 4. mája 1919, teda na druhú nedeľu po Veľkej noci
bolo slávnostne zasadených v parčíku pred súdom v Trenčíne
päť líp. So slávnostnými príhovormi vystúpili dr. Karol Štúr
a ţupan Trenčianskej ţupy dr. Jozef Minárik. Po ţupanovej
reči vojenská kapela zahrala hymny „Kde domov mùj“ a „Nad
Tatrou sa blýska“. Jednotlivé zasadené lipy boli venované :
- slovenskej slobode,
- Československej republike,
- prezidentovi T. G. Masarykovi,
- poslancovi a ministrovi pre správu Slovenska dr. V.
Šrobárovi
- a básnikovi P. O. Hviezdoslavovi.
Po ukončenom akte sadenia líp priloţil dr. Karol Štúr
„pamätný list“.
Trenčianske noviny 11.05.1919
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Mgr. Jozef Čery : Ustanovenie Dobrovoľného
hasičského
spolku
v
Trenčíne
Dňa 13. júna 1919 sa uskutočnilo ustanovujúce
zhromaţdenie „Dobrovoľného hasičského spolku“ v Trenčíne
za účasti 30 členov. Spolok si ustanovil týchto svojich
funkcionárov :
- predseda – Igor Pietor, správca meštianskej banky
v Trenčíne,
- hlavný veliteľ – Vojtech Nemák,
- veliteľ – Richard Hinner,
- podveliteľ – Alexander Maraky,
- tajomník – Miloš Porubský.
Dňa 17. júna 1919 zloţili členovia spolku slávnostný sľub
pred hasičským skladom do rúk predsedu spolku Igora Pietora.
Trenčianske noviny 22.06.1919

Mgr. Jozef Čery : Ustanovujúce zhromaţdenie
„Orla“
Dňa 10. augusta 1919 sa uskutočnilo v hoteli „Alţbeta“
v Trenčíne ustanovujúce zhromaţdenie. Zhromaţdenie otvoril
kaplán Andrej Marsina a zapisovateľkami boli Štefánia
Jankovská, úradníčka meštianskej banky v Trenčíne a Izabela
Öci, kancelistka Ţupného úradu v Trenčíne. Hosťami
zhromaţdenia boli notár Ţupného úradu v Trenčíne dr.
František Kalač a policajný podkapitán dr. Gerhard Šebák.
Trenčianske noviny 17.08.1919
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Mgr. Jozef Čery : Ustanovenie miestneho odboru „Ţiveny“ v Trenčíne
Dňa 9. októbra 1919 sa ustanovil miestny odbor „Ţiveny“
v Trenčíne. Tvorilo ho 7 zakladajúcich a 16 riadnych členov
a členiek. Za predsedníčku bola zvolená Kornélia Štúrová,
tajomníčku Emma Rímeková a zberateľku Ella Michalcová.
Trenčianske noviny 26.10.1919

Mgr. Jozef Čery : Zaloţenie pobočky Matice
slovenskej v Trenčíne
Dňa 16. novembra 1919 bola v Trenčíne zaloţená pobočka
Matice slovenskej v Trenčíne. Ustanovujúce zhromaţdenie
otvoril dr. Juraj Janoška. Ako hosť vystúpil básnik Štefan
Krčméry. Zhromaţdenie zvolilo za predsedu pobočky Matice
slovenskej ţupana dr. Jozefa Minárika, za tajomníka dr. Juraja
Janošku, za pokladníka Ľudovíta Kuba a jeho pomocníčky
Ellu Michalcovú a Ľudovíta Kontšeka. Členmi výboru boli
z mesta Trenčín dr. Karol Štúr, Igor Pietor, Michal Kiss,
Ľudovít Stanek, Jozef Gálik, Ţigmund Kriţan, Jozef Laco, Ján
Zverec, Gabriel Valocký, František Klusák, Michal Holmík,
dr. František Kalač, Michal Hlubocký, Jozef Reihel a Ján
Ličko. Z vidieka boli členmi dr. Jozef Buday a Ján Zeman
z Moravského Lieskového, Štefan Zlámal zo Selca, František
Gabriel z Dubnice, Ján Palíc z Kochanoviec a Jozef Bučko
z Orechového.
Trenčianske noviny 23.11.1919
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Mgr. Jozef Čery : Štefánikova spoločnosť
Predsedníctvo Štefánikovej spoločnosti pre pestovanie
československej vzájomnosti zvolalo na deň 17. januára 1931
ustanovujúcu schôdzu Mestskej organizácie v Trenčíne
a blízke okolie. Schôdzu otvoril podpredseda spoločnosti prof.
Ing. Ladislav Musil za prítomnosti reprezentantov mnohých
kultúrnych a úradných inštitúcií v Trenčíne. Za predsedu
schôdze bol zvolený poslanec a evanjelický farár Ján Zeman.
Ešte pred zasadnutím schôdze spoluprácu s mestskou
organizáciou spoločnosti prisľúbili kapitán F. Charváth za
telovýchovnú organizáciu „Sokol“, štábny kapitán Ján Kristín
za legionárov, Trnovský za Nové Mesto nad Váhom, školský
inšpektor Gustav Šimko za učiteľskú obec a ďalší. Na
ustanovujúcej schôdzi boli vo voľbách zvolení títo funkcionári :
- predseda – okresný náčelník Dr. E. Galvánek,
- podpredseda – riaditeľ Tatra banky Igor Pietor,
- jednateľ – prof. František Hvíţďala,
- pokladní – učiteľ Karol Kresánek,
- zapisovateľ – E. Barényi.
Okrem toho boli vo výbore tieto významné osobnosti –
starosta mesta Trenčín J. Reihel, vedúci druţstva J. Babiak,
správca – učiteľ J. Cavar, kapitán F, Charváth, Ing. V.
Janečka, vedúci notár mesta Trenčín D. Kantor, notár Dr. M.
Slávik, školský inšpektor Gustav Šimko, štábny kapitán Ján
Kristín, Ing. Štefan Tóth a prednosta R. Ulehla.
Trenčan 23.01.1932, str. 1
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Mgr. Jozef Čery : Výsledok verejnej súťaţe
návrhov regulačného plánu Hornej Sihoti
v Trenčíne
Úradný oznam mesta Trenčín :
Porota, ktorá zasadala v dobe od 10. do 14. apríla 1931 sa
jednohlasne rozhodla :
 prvú cenu neudeliť;
 druhú cenu v obnose 6.000,- korún prisúdili autorovi
projektu s heslom „Nový Trenčín“ Ing. arch. K. Říhovi
z Prahy
 tretia cena a 4.000,- korún bola prisúdená trom autorom :
- autorom projektu s heslom „T“ zelené – Ing. Jozefovi
Zemánkovi, Ing. Arnoštovi Suskemu a Ing. arch.
Jurajovi Ţalmanovi;
- autorovi projektu s heslom „13“ Ing. Ivanovi
Balcárkovi;
- autorovi projektu s heslom „Nad Váhom“ arch.
Ferdinandovi Koubovi.
 Okrem toho porota prisúdila po 2.000 korún týmto
projektom :
- autorovi projektu s heslom „Trenčín 57“;
- autorovi projektu s heslom „Zelený terč“;
- autorovi projektu s heslom „111222“.
Projektanti, ktorým boli udelené odmeny sa týmto vyzývajú, aby sa písomne osvedčili, či príjmu prisúdené odmeny.
Projekty, program súťaţe a zápisnica o posúdení návrhov
budú vo veľkej dvorane mestského domu vystavené od 26.
apríla do 2. mája 1931 v čase od 10,00 do 12, 00 dopoludnia.
V Trenčíne 20. apríla 1931
podpisy starostu mesta Trenčín J. Reihela, v.r. a vedúceho
notára mesta Trenčín Dezidera Kantora, v.r.
Trenčan 25.04.1931, str. 2
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Mgr. Jozef Čery : Správa z mimoriadneho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 6. mája 1931
Správa svojím svojím spôsobom zaujímavá, v ktorej sa
okrem iného píše :
„S veľkým záujmom sledovali členovia referát technického
referenta Ing. Blaţeka o výsledku verejnej súťaţe na
zadováţenej ídeových plánov pre reguláciu Hornej Sihote.
Došlé plány boli vyloţené a sú opravdu zaujímavé, najmä pre
nadhodené myšlienky, ako sa má mesto rozvinúť. Toti
otázkou, vzhľadom na jeho veľký význam pre mesto, sa naša
verejnosť musí stále zapodievať. Vyhotovením konečného
regulačného plánu bol poverený Ing. Blaţek (bol to návrh Dr.
Pereszlényiho), bez újmy jeho úradovania a plány dokončiť do
konca júna 1931 za spolupráce mestskej regulačnej komisie.
Odmenu za túto prácu mu navrhne mestská rada a nesmie
presahovať výšku odmenených ponúk.
Kvitovať musíme, ţe odborný referát Ing. Blaţeka bol
objektívny, úprimne poukázal na jednotlivé výhody
a nedostatky plánov zo špeciálneho poloţenia mesta a jeho
finančnej schopnosti. (V jednom pláne bola uvaţovaná
preloţenie ţelezničnej stanice s nákladmi cez 20 miliónov
korún.)
Trenčan 09.05.1931
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Mgr. Jozef Čery : Rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne dňa 10.09.1931
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 10.
septembra 1931 poslanci schválili tieto významné dokumenty
:
- regulačný plán Hornej Sihote v Trenčíne;
- schválenie ceny stavebných pozemkov na Hornej Sihoti;
Trenčan 12.09.1931

Mgr. Jozef Čery : Budovanie objektu Pošty na
Mierovom námestí
Dňa 1. decembra 1929 začali stavať na hlavnom námestí
v Trenčíne novú budovu Pošty, ktorá bola ukončená 25.
októbra 1931. Náklady jej výstavbu stáli 3,1 milióna korún.
Budovu stavala firma „Nekvasil“ z Brna a na remeselníckych
prácach sa podieľali trenčianske firmy – „Svojpomoc“,
sklenárstvo „Markovič“, natieračské práce „Aroch“
a elektrotechnické práce „Technika“. Tesne pred ukončením,
t.j. 12. októbra 1931 si prezrel novú budovu Pošty minister
pôšt dr. Emil Franke, ktorý sa pochvalne vyjadril o priebehu
realizačných prác.
Trenčan 07.11.1931
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