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           Tlačová správa 

        

   

 

Trenčín, 11. apríl 2018 

Od oslobodenia mesta Trenčín uplynulo 73 rokov, vzdať hold umučeným prišla aj 

najmladšia generácia 

Pietnu spomienku pri príležitosti oslobodenia mesta Trenčín sovietskymi a rumunskými vojskami organizuje 

vedenie mesta každý rok pri Pamätníku umučených na Brezine. Hrdinov, ktorí položili svoj život za slobodu a 

demokraciu, si prišli uctiť všetky vekové kategórie. 

Presne 10. apríla 2018 ubehlo 73 rokov od oslobodenia krajského mesta Trenčín sovietskymi a rumunskými 

vojskami. Boj za slobodu a demokraciu si však vyžiadal krvavú daň. Priamo na Brezine našlo miesto svojho 

posledného odpočinku 69 hrdinov a hrdiniek, ktorí položili svoj život nielen za mesto Trenčín, ale aj za celý 

slovenský národ.  

Tradičným ceremoniálom kladenia vencov k Pamätníku umučených na Brezine si oslobodenie mesta 

Trenčín a obete bojov uctili aj zástupcovia krajskej samosprávy. Za Úrad Trenčianskeho samosprávneho 

kraja prišli k pamätníku klásť vence Marek Briestenský, poverený riadením Úradu TSK, i poslanci 

Zastupiteľstva TSK Tomáš Vaňo a Stanislav Svatík. „Obdobie druhej svetovej vojny patrí k čiernym škvrnám 

našej minulosti. Aj napriek tomu je nesmierne dôležité, aby sme si udalosti spred 73 rokov neustále 

pripomínali a nikdy na ne nezabudli. Vďaka organizátorom tejto pietnej spomienky budú bojovníci za slobodu 

a partizáni, ktorí sa postavili hrôzostrašným nástrahám vojny, žiť večne,“ povedal Marek Briestenský. „Boje 

na území vtedajšieho okresu Trenčín si vyžiadali 1380 padlých vojakov rumunskej armády, 1255 vojakov 

sovietskej armády a pri bojoch zahynulo aj 171 civilistov,“ pripomenul zúčastneným Miroslav Ondráš zo 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 

Vyjadriť úctu zosnulým prišla na Brezinu aj široká verejnosť všetkých vekových kategórií. Podľa 

Miroslava Ondráša je veľmi chvályhodné, že sa pietnej spomienky zúčastnili aj žiaci základných škôl spolu 
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s učiteľmi dejepisu. Skutočnú cenu slobody a demokracie môžu takýmto spôsobom spoznať i mladšie 

generácie, ktoré reálné nástrahy vojny na vlastnej koži nikdy nezažili. 


