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 Náš Trenčín

VÝZVA K POSLANCOM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TRENČÍNE 
A K VEDENIU MESTA

 Dňa  15.01.2015  skupina  architektov  trenčianskeho  regiónu  založila  volné  združenie
architektov s názvom „Náš Trenčín“. Na svojom prvom stretnutí sa zúčastnení architekti zhodli na
tom, že jedným z hlavných problémov mesta Trenčín je absencia vízie rozvoja mesta.

 V povedomí občanov mesta žiadna jeho vízia do budúcnosti nerezonuje a mesto ani žiadnu
víziu toho, akým mestom chce raz byť nemá. Nevieme, akým mestom chceme aby Trenčín bol. 

 Vo svojej povojnovej histórii bol Trenčín:

◦ Mestom špičkových zdravotníckych služieb.
▪ Doškoľovacie ústavom v Trenčianskej nemocnici.

◦ Mestom módy a textilného priemyslu.
▪ Merina, Odeva – Ozeta, Bavlnárske závody

◦ Mestom výstav.
▪ Trenčín mesto módy, výstava vojenskej techniky IDEE, celoštátna výstava psov

◦ Mestom strojárskeho priemyslu.
▪ Konštrukta, Toska, AOZ, Letecké opravovne

◦ Mestom vojakov.
▪ Východný vojenský okruh.

◦ Mestom športu.
▪ Dukla Trenčín: hokej, vzpieranie, zápasenie, kanoistika, cyklistika
▪ Plavecký oddiel
▪ Futbal

◦ Mesto nebolo nikdy vyslovene mestom kultúry, ale pamätníci stále spomínajú na letní 
kino v centre mesta

◦ Mesto tiež nebolo nikdy vyslovene rekreačným mestom, ale všetci si ešte pamätáme na 
letné kúpalisko s nádherným pohľadom na Trenčiansky hrad.

Toto všetko je dnes už minulosťou. Mesto si časť týchto aktivít vôbec neudržalo, ostatné sa
zredukovali na minimum a význačnejšie nové aktivity nepribudli.

 Čím je Trenčín dnes? Akým mestom  byť Trenčín mohol byť? A akým mestom chce byť?

 Trenčín  by mohol  byť  napríklad  vysokoškolským mesto,  ale  necítiť  tu  podporu vysokej
školy. Skôr naopak.
 Trenčín by mohlo byť napríklad aj mestom kultúry, ale ako jediné krajské mesto nemáme
stálu  divadelnú  scénu,  aj  keď  základné  priestorové  podmienky  na  jej  vytvorené  má  mesto
pripravené v bývalom Okruhovom dome armády.
 Trenčín by mohlo byť aj mestom turistiky ale, čo sem má prilátať turistu? Okrem hradu a
niekoľkých domov v podhradí tu nič, čo by ich prilákalo nie je. Mierové námestie je prakticky
„mŕtve“,  nemáme tu  „lákadlá“  ako  v  iných  turisticky zaujímavých  mestách,  ba  ani  len  slušný
mestský park. Chýbajú aktivity a atrakcie ktoré by tu turistov udržali dlhšie ako jeden deň.

 Pri tom tu máme niečo, s čím sa môže popýšiť len máloktoré mesto na Slovensku. Máme tu
lesopark s Čerešňovým sadom vklineným priamo do centra mesta. Treba ale žiaľ povedať, že tu
máme  zanedbaný,  neudržiavaný  Čerešňový  sad  a  nedostatočne  využívaný  lesopark  s  hotelom
Brezina ako jediným priestorom pre občerstvenie. Žiaľ aj ten je mimo prevádzky.
 Z  Čerešňového  sadu  by  mohlo  byť  „arborétum“  starých  druhov  čerešní.  Len  ho  treba
zrekonštruovať a dosadiť. Ponuka na sadenice historických druhov čerešní tu je.
 Z lesoparku by mohlo byť vyhľadávaný priestor pre nenáročnú turistiku, zábavu, adrenalín a



rekreáciu.
 Treba spomenúť aj množstvo nevyužívaných minerálnych prameňov v okolí mesta.
 Samozrejme nemožno zabudnúť ani na rieku Váh pretekajúcu našim mestom. Žiaľ, zatiaľ
len pretekajúcu. Konštatovať, že mesto Trenčín je mestom na rieke je veľmi málo. Naviac na rieke
ležia aj mestské časti Sihoť, Biskupice, Zlatovce a Orechové. Nie len centrum mesta.
 Nevyužívanie potenciálu rieky Váh je až trestuhodné.

 Mesto nemá žiadnu víziu svojho rozvoja na ktorej by sa zhodli jeho obyvatelia, poslanci a
vedenie mesta. Mesto nemá víziu k dosiahnutiu ktorej by si mohlo  stanovovať dielčie ciele ktorými
by túto víziu postupne napĺňalo.
 Bez vízie a z nej vyplývajúcich cieľov sa nedá vytýčiť cesta ktorou by malo mesto k týmto
cieľom kráčať. Chýbajú priority v rozvoji mesta podložené cieľmi akceptovanými občanmi mesta

 Bez vízie sa nedá hovoriť ani o serióznom a niečim podloženom stavebnom rozvoji mesta.
Ak nevieme aké chceme mesto mať a ako by malo fungovať nevieme ani  naplánovať ako má
vyzerať. Úplne inak sa navrhuje priemyselné mesto a úplne inak mesto zamerané na turistický ruch
alebo kultúru.
 Podľa  nášho  názoru  vytvoriť  víziu  mesta  a  dosiahnuť  aby  sa  s  ňou  stotožnili  aj  jeho
obyvatelia je jednou z hlavných a doposiaľ nenaplnených úloh poslancov mestského zastupiteľstva
a  vedenia tohto mesta.  Až potom možno mesto  cieľavedome,  dlhodobo a  zmysluplne rozvíjať.
Budeme už totiž vedieť ktorým smerom a k akým cieľom sa približujeme.

 My, dolu podpísaní členovia združenia architektov trenčianskeho regiónu „Náš Trenčín“ Vás
preto, ako poslancov mestského zastupiteľstva týmto vyzývame, aby ste v spolupráci s vedením
mesta a s jeho obyvateľmi začali urýchlene a intenzívne pracovať na jeho vízii.

V Trenčíne, 5. 3. 2015    

Signatári výzvy:

Akad.arch.Ing. Igor Mrva                    …...............................          Ing.arch. Július Bruna             …............................... 

Doc. Ing.arch. Jana Betáková PhD.      …...............................        Ing.arch. Marek Guga             …............................... 

Ing.arch. Milan Rožník                    …...............................          Ing.arch. Ivan Bruch              …...............................  

Ing.arch. Dalibor Hrivňák                    …...............................          Ing.arch. Ján Cimra             …...............................   

Ing.arch. Karol Ďurenec                    …...............................          Ing.aech. Marian Beták          …...............................   

Ing.arch. Jozef Masaryk       …...............................

*

Výzva  bola  prečítaná  na  mestskom  zastupiteľstve  v  Trenčíne  konanom  18.03.2015  a
odovzdaná primátorovi mesta.
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