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Príprava nového centra mesta, pohľad do histórie - 1.
Mesto Trenčín v dohľadnej budúcnosti čaká rad vážnych rozhodnutí ktoré sa priamo, alebo
nepriamo budú dotýkať stavebného rozvoja jeho centra. Takéto vážne rozhodnutia by sa nemali
robiť bez širokej diskusie s občanmi mesta.
Diskutovať by sa malo, a diskutuje sa, o riešení nábrežia v súvislosti s plánovanou
rekonštrukciou a prekládkou železničných trás prechádzajúcich týmto územím. Diskutovať by sa
malo o pripravovanej výstavbe Auparku v priamom kontakte s Mestskou pamiatkovou zónou.
A diskutovať by sa malo mohlo o spôsobe úpravy priestoru pred Okruhovým domom armády, či
priestorov okolo autobusového nádražia a mestského parku.
K tomuto procesu úvah, diskusií a polemík chcem prispieť svojim dielom aj ja. V sérii
príspevkov, ktorá sa týmto článkom začína, sa chcem najprv zastaviť pri premenách ktorými
centrum mesta v posledných desaťročiach prešlo a pri názoroch ktoré týmto premenám
predchádzali. Cez historické pohľady na minulosť sa postupne dostanem aj k najaktuálnejšej
prítomnosti. Od zbúrania predpolia historického jadra mesta, až po jamu pred Okruhovým domom
armády (dnes už zasypanou), pripravovanú výstavou Auparku, či diskutabilnú rekonštrukciu
a prekládku železnice.
Možno sa niekomu bude zdať zbytočné obracať sa do minulosti, ale poznanie minulosti nás
má poučiť a umožniť nám vyhnúť sa chybám, ktorých sme sa my, alebo naši predchodcovia už
kedysi dopustili. Preto ten návrat.
Paralely medzi postupmi prípravy prestavby centra v päťdesiatich, šesťdesiatich
a sedemdesiatych rokoch minulého storočia a dnešnými postupmi pri príprave a presadzovaní
rekonštrukcie železničných tratí prechádzajúcich mestom sú minimálne zaujímavé.

NOVÉ CENTRUM MESTA AKO HO POZNÁME DNES

Možno namietať, že situácia je dnes iná ako bola povedzme pred výstavbou budovy
Okruhového domu armády, či budovy ONV - OV KSS. To je iste pravda. Tlaky ktoré formovali
rozhodnutia prijímané pred desaťročiami sú iné ako tie s ktorými sa stretávame dnes. Ich dôsledky
však môžu byť rovnaké.

Historický pohľad umožňuje naplno si uvedomiť aj legitimitu rôznosti názorov na riešenie
toho-ktorého problému, a to aj u renomovaných profesionálov. Zároveň potvrdzuje, že čas, je tým
jediným objektívnym meradlom hodnôt a správnosti prijatých rozhodnutí.
Historický pohľad začnem pred rokom 1950. Dôvodom je potreba ukázať aj tým, ktorí si
túto dobu nemôžu pamätať, ako mesto Trenčín, konkrétne jeho centrum, kedysi vyzeralo.
Pamätníkom to zas môže pomôcť obnoviť spomienky na historický Trenčín.
Trenčín, tak ako ho poznáme dnes, je mesto s veľmi malým kompaktným historickým
jadrom nad ktorému dominuje národná kultúrna pamiatka, Trenčiansky hrad. Samotné historické
jadro dnes možno vymedziť Mierovým námestím, Matúšovou ulicou, ulicou Marka Aurélia,
Farskou ulicou (pôvodne Hradná), Sládkovičovou ulicou, Štúrovým námestím a Palackého ulicou.
Pred rokom 1950 to bolo inak. Ako, o tom v budúcom príspevku.
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