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Trenčín, 13. august 2017 

Oslavy 73. výročia SNP si v Lehote pod Vtáčnikom pripomínali všetky generácie 

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti 

vstupu nemeckých ozbrojených síl na územie vojnovej Slovenskej republiky. Tento rok uplynulo už 73 rokov 

od SNP a 72 rokov od skončenia druhej svetovej vojny. Obe udalosti si v sobotu 12. augusta pripomenuli 

v prírodnom amfiteátri Sekaniny v Lehote pod Vtáčnikom všetky generácie. 

Oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania sa niesli v duchu formálnom aj neformálnom. Obec 

Lehota pod Vtáčnikom organizuje oslavy výročia SNP už 21 rokov. Oficiálnu časť podujatia otvorila dychová 

hudba Maguranka. Nasledoval pietny akt kladenia vencov k pomníku padlých priamo v areáli Sekaniny. 

Delegáciu vlády Slovenskej republiky zastupoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Podujatia sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý viedol delegáciu TSK. Po 

pietnom akte nasledovali príhovory hostí. Prihovoril sa tiež starosta obce Lehota pod Vtáčnikom Ján Cipov aj 

minister práce, sociálnych veci a rodiny Ján Richter. Ten vo svojom príhovore vyzdvihol viacgeneračnú účasť 

na podujatí, akým je oslava 73. výročia SNP. „Aj keď priamych účastníkov SNP tu už veľa nie je, vážime si 

vás o to viac. Som veľmi rád, že sú tu prítomní aj mladí ľudia. Verím, že ste tu preto, aby ste sa dozvedeli čo 

najviac o Slovenskom národnom povstaní a o odboji v tomto prekrásnom regióne hornej Nitry. To, že sú tu aj 

deti, je predzvesťou toho, že odkaz SNP prežije aj pre ďalšie generácie. My si môžeme len zaželať, aby 

práve tieto deti nikdy nezažili hrôzy vojny a akéhokoľvek ozbrojeného konfliktu,“ povedal minister.  

Po oficiálnej časti osláv nasledovala neformálna časť, ktorú svojím koncertom odštartovala nitrianska 

skupina Gladiator. Amfiteáter Sekaniny sa zaplnil ľuďmi, ktorí si každú minútou koncertu naplno užili. 

Program pokračoval diskotékou a tanečnou zábavou, o ktorú sa postarali DJ Iggi a hudobná skupina RIOS.  

Oslavy 73. výročia SNP v Lehote pod Vtáčnikom podporil finančne zo svojho dotačného systému aj 

Trenčiansky samosprávny kraj.  


