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Trenčín 14. apríl 2015   

Mesto Trenčín si pripomenulo 70. výročie svojho oslobodenia 

 

Každý rok približne v tom istom dátume smerujú kroky mnohých Trenčanov k Pamätníku 

umučených v lesoparku Brezina. V slávnostnom, no pokornom duchu si pripomínajú 

obetu tých, ktorí za slobodu mesta a jeho obyvateľov položili svoj život. Dnes ich 

spomienky zaleteli až sedemdesiat rokov dozadu. Rok 2015 so sebou priniesol už 70. 

výročie od oslobodenia mesta Trenčín. Pod organizáciu osláv tohto okrúhleho 

historického výročia sa podpísalo Mesto Trenčín spolu s veliteľom posádky Trenčín, 

Miestnou organizáciou a Oblastným výborom Zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 

a Jednotou dôchodcov na Slovensku v Trenčíne.  

 

Tvár minulosti 

V budove súčasnej Strednej zdravotníckej školy sídlilo gestapo, v budove Krajského 

súdu a Štatistického úradu mučili partizánov, ale aj civilistov s antifašistickým zmýšľaním. 

Nemci, skôr než odišli, zničili dva mosty a v meste za sebou zanechali spúšť. Bodku za 

ich vyčíňaním urobili až sovietske a rumunské vojská s pomocou partizánov. 

„Rumunských vojakov padlo pri oslobodzovaní vtedajšieho Trenčianskeho okresu 1381 

a sovietskych 1255. Z okresu zahynulo 171 občanov,“ v príhovore uviedol priamy 

účastník SNP plukovník vo výslužbe Pavol Liška. Takúto podobu Trenčína si dnes 

historicky pripomenuli všetci prítomní pred Pamätníkom umučených na Brezine, ktorý 

je mementom 69 umučených obetí ako symbolu slobody a nádeje. „Na Slovensku 

zanechala nemecká armáda za pomoci príslušníkov Hlinkovej gardy hrozné následky. 60 

úplne a 142 čiastočne vypálených obcí a 171 masových hrobov. Medzi nimi je aj naša 

trenčianska Brezina,“ dodal Pavol Liška.  

 

Okrem občanov mesta, poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, Jednoty 

dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, členov Zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 

a priamych účastníkov oslobodzovacích bojov spomienkový veniec k pamätníku 

symbolicky položil aj veľvyslanec Bieloruska Vladimír Serpikov, starší asistent 

a pridelenec obrany za Ruskú federáciu Evgenij Karpuchov, zástupca veliteľa 

pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej Republiky; brigádny generál Juraj 

Krištofovič a poslankyňa Národnej rady SR Magdaléna Košútová. Vzdať úctu 

k Pamätníku umučených prišiel aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

Jaroslav Baška spolu s riaditeľom Úradu TSK Jurajom Gerlicim a primátorom mesta 

Trenčín Richardom Rybníčkom.  
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Na mieste, kde sa dnešné zhromaždenie strelo, sa po skončení 2. svetovej vojny našlo 

sedem hromadných hrobov, ktoré ukrývali až 69 obetí. Medzi nimi boli partizáni, ale aj 

civilisti. „Už sedemdesiat rokov môžeme žiť v slobode, mieri a demokracii. Preto je 

potrebné, aby sme si tu dnes na tomto mieste zaspomínali na tých všetkých, ktorí sa 

národnooslobodzovacieho boja zúčastnili a v rámci tohto boja položili to najdrahšie: svoj 

život a zdravie,“ uctil si príhovorom pamiatku bojovníkov predseda TSK, Jaroslav 

Baška. Zároveň dodal, že slobodu a mier si nielen kvôli padlým obetiam treba vážiť, ale 

tiež  preto, že aj v súčasnosti je hranica medzi vojnou a prímerím veľmi krehká.   
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