
Vážení spoluobčania, milí hostia 
 
 zišli sme sa tu pri príležitosti odhalenia pamätníka padlých v druhej svetovej 
vojne, ktorí zahynuli v chotári našej obce.  
 
Druhá svetová vojna, rozpútaná predovšetkým nacistickým Nemeckom, bola 
bezpochyby najväčšou tragédiou ľudských dejín nielen počtom takmer 60 miliónov 
obetí, ale aj svojim charakterom a krutosťou.  
 S touto krutosťou sa stretli i naši rodičia a prarodičia. Poďme si pripomenúť, čo 
sa o tejto udalosti píše v kronike obce: 
 „Rok 1942, štvrtý rok vojny zvyšoval pocit biedy v dedine. Obyvatelia obrábali 
každý kúsok pôdy, aby si zabezpečili aspoň základnú obživu. V tomto čase veľmi 
poklesla aj hygiena medzi obyvateľstvom, nakoľko bol nedostatok mydla a rozmohol 
sa trachóm, infekčné ochorenie vedúce k slepote. 
 Ľudia počúvali správy z  Moskvy, ktoré sa bleskovo šírili medzi obyvateľstvom. 
Mladí pozbierali v noci z celej dediny drevené kone na pílenie dreva a rozostavali ich 
v dvojrade na dedinskú cestu s nápisom „Na pomoc Hitlerovej armáde.“  
 
V roku 1944 sa začali na viditeľných miestach  v dedine, na plotoch, skalách,  
objavovať  nápisy, ktoré hlásali smrť fašizmu a nemeckým okupantom a  29. augusta 
1944 vo Valaskej Belej došlo k otvorenému odporu. Na mnohých miestach 
v okolitých lesoch bolo vídať zapálené ohne a cez miestne lazy /Pištekovci/ 
prechádzali ozbrojení muži. 
 Prví partizáni prišli na motorkách, medzi nimi Hagara. Bez jedinej strely 
odzbrojili žandársku stanicu a hlas bubna na námestí oznamoval vypuknutie 
Slovenského národného povstania. Hlásnik vyzýval občanov, aby vstupovali do 
radov partizánov.  
Popis udalostí v kronike sa opiera o rozprávanie očitých svedkov a účastníkov 
odboja: Alberta Martináka, Mateja Furku, Ondreja Calpaša, Márie Fajerovej, Pavlíny 
Iskrovej, Jozefy Nemčekovej a ďalších. 
 
Dobrovoľníci z obce boli vyzbrojení puškami, granátmi a ľahkými guľometmi a mali 
rozkaz obsadiť najvyšší kopec Homôlku, a tým aj štátnu cestu vedúcu z Valaskej 
Belej na Považie, potom Klin, ako dôležitý bod rázcestia a Škrípov. Zakrátko partizáni 
obsadili i Zliechov, ako druhé východisko na Považie. 
 
 Partizánske skupiny sa denne rozrastali o nových chlapov aj z iných obcí 
a dospeli k číslu 540.  
 
19. septembra 1944 bol tunajšou partizánskou skupinou a skupinou zo Zliechova 
urobený partizánsky výpad do  Ilavy. Z väznice v Ilave vypustili 300 väzňov, z ktorých 
sa 150 pridalo k belianskej partizánskej skupine. 
Medzi politickými väzňami bol aj Marcel Gogola, ktorý sa stal politickým komisárom 
v partizánskej skupine Belanov a taktiež Pavel Ajdarov Spiridonovič zo ZSSR. Tento 
sa tiež  pripojil k belianskej skupine a neskôr si ho zvolili za svojho veliteľa. 
Belianská skupina patrila do brigády Jána Žižku, kde im zo začiatku velil Teodor 
Pohla. 
 
 
 



Niekoľko dní po začiatku SNP do Valaskej Belej prišlo mnoho Francúzov, ktorí robili 
v Škodovke v Dubnici a pridali sa k partizánom. Potom pokračovali smerom 
k Strečnu, kde prebiehali ťažké boje.  
V septembri boli zaznamenané i prvé obete na životoch občanov Valaskej Belej 
/Vendel Krúpa, Ján Gramblička, Michal Martinák, Milan Kurinec, Jozef Lapšo/. 
 
V noci 7. novembra obsadili Nemci kameňolom v Opačitej a ráno prepadli skupinu 
partizánov. Sedem partizánov zabili,  medzi nimi aj Marcela Gogolu, ďalší dvaja boli 
zranení, a to Augustín Topor od Toporov a jeden neznámy od Topoľčian. Ranených 
partizánov zajali a na námestí ich obesili. 
Pri tejto akcii zohnali všetkých belianských Cigáňov, ich chaty rozbili granátmi 
a trinásť z nich vyviedli do Studienok, kde ich guľometmi postrieľali alebo dobili 
kolbami.  
 
11. novembra Nemci zastrelili partizána Zoltána Goldmanna.  
14. novembra  popoludní Nemci obsadili dedinu. Partizáni spustili z Vysokého vrchu 
paľbu na Nemcov a tí dedinu opustili. 
19. novembra ráno prišla do Valaskej Belej skupina fašistov prezlečených za 
partizánov a chceli sa pridať k miestnym partizánom. Siedmich partizánov vylákali na 
pílu v Škrípove a postrieľali ich. Bol medzi nimi i veliteľ partizánskej hliadky Nikolaj 
Matejkin z Dombasu. Po tejto akcii fašistická jednotka spustila paľbu na dedinu práve 
v čase, keď  ľudia vychádzali z kostola. Dvaja občania boli zranení - Paulína 
Benková a Ambróz Dušička.  
 26. januára 1945 urobila nemecká protipartizánska jednotka Edelweis  výpad 
na Valaská Belú od Čiernej Lehoty. Vojaci boli oblečení do bielych plášťov a zavčas 
rána prišli do domu partizánskeho veliteľa Františka Kočkára, ktorý si doma liečil 
ranenú nohu z bojov na Okrúhlom. Vzali ho medzi ostatných chlapov na dvor Pavla 
Grambličku, kde prebiehalo vyšetrovanie. Štyria muži boli odvlečení do Kremnice: 
Jozef Lehotský, Alexander Krúpa ml., Paľo Podskoč a František Kočkár, ktorý tam  
bol po veľkom mučení usmrtený a ostatní traja sa vrátili domov. 
 Začiatok tejto akcie sa odohral u Matej Híreša na laze u Hírešov, u ktorého 
nocoval partizán a pri vstupe šiestich Nemcov do jeho domu vznikla prestrelka, pri 
ktorej bol zranený jeden nemecký vojak. Následne po tomto prepade laz obsadilo asi 
sto Nemcov, ktorí ako zmyslov zbavení strieľali do domov. Nemci  odvliekli chlapov 
z lazu a medzi nimi boli Augustín Híreš, Lukáč Híreš a jeho dvaja synovia, Leopold 
Híreš, Gábor Beňo so synom, Ferdinand Bonan, Jozef Hajach, Martin Jurenka, Adam 
Hlinka, Tomáš Hlinka so synom Tomášom a Alexander Híreš. Odvliekli aj raneného 
Mateja Híreša, ktorý sa dostal na ošetrenie do nemocnice v Trenčianskych 
Tepliciach. Starší muži sa po mesiaci vrátili naspäť na laz. Mladší boli odvlečení na 
nútené práce do Nemecka. Nikdy sa nevrátili Leopold Híreš, Gábor Beňo 
a Ferdinand Bonan. 

 
7.apríla 1945 fašisti chytili na laze u Hupkov  Melichera Iskru, partizána, ktorý s celou 
svojou rodinou bol zapojený do protifašistického odboja.  Melichera Iskru fašisti 
zastrelili na laze Michovci, kde si sám musel vykopať hrob. 
 
V apríli 1945 sa front  priblížil k Valaskej Belej a naša obec bola oslobodená 11. 4. 
1945. Táto sloboda si vyžiadala mnoho životov medzi sovietskymi a rumunskými 
vojakmi. Front v obci trval tri týždne. Celou líniou od Valaskej Belej po Zliechov až na 



Ilavu zúrili prudké boje. Okrem sovietskych vojakov v chotári obce padlo 50 
Rumunov. Boli pochovaní na Kline a neskôr prevezení do Zvolena.  
Vo Valaskej Belej zahynulo mnoho ľudí, ktorých totožnosť nebolo možné zistiť, 
a preto sa ani v zoznamoch padlých nenachádzajú. Boli národnosti ruskej, 
slovenskej, židovskej a inej.  
Obci Valaská Belá bol udelený „Rad Slovenského národného povstania I. triedy č. 
503“ a „Rad červenej hviezdy“. 
 

 
 
 
Vážení prítomní, milí hostia, 
 

Koniec 2. svetovej vojny a boje našich spoluobčanov proti fašizmu si 
pripomíname už po 70. krát. Toto výročie by sme mali chápať ako  jednu 
z najvýznamnejších kapitol v histórii nášho národa. Svojou podstatou Slovenské 
národné povstanie dokázalo, že patrí do dejín nášho národa i napriek niektorým 
protichodným názorom. Pre náš národ má osobitný význam, pretože je nielen 
zdrojom poučenia a národnej hrdosti, či pietnou spomienkou na tých, ktorí v ňom 
položili svoje životy v presvedčení, že bojujú za krajší život budúcich pokolení. 
Znamená  pre nás oveľa viac. Je to stotožnenie sa s ideálmi, za ktoré ľudia so 
zbraňou v ruke odchádzali do hôr bojovať s presilou, je to tiež výraz 
internacionálneho cítenia národov, ktoré si vážia slobodu a nezávislosť a ktoré 
v zložitom vojnovom období bojovali proti hitlerovskému fašizmu za svoju národnú 
slobodu. 
 Je povinnosťou nás – súčasníkov rozvíjať a vštepovať do myslí ľudí úctu 
k obetiam, ktoré si 2. svetová vojna vyžiadala. 
Slováci otvoreným bojom dokázali, že sa hlásia k demokratickým a humánnym 
tradíciám. 
 Tohto protifašistického vystúpenia sa zúčastnili desiatky občanov našej obce, 
ale dôsledky otvoreného odporu museli znášať všetci naši obyvatelia. 
 Niektorí padli v tomto boji a zostali iba v našich spomienkach a v srdciach 
svojich najbližších. Mnohí s ujmou na zdraví, či zraneniami prežili celý svoj život. 
 Všetkým, ktorí nechali svoje väčšinou mladé životy na bojiskách 2. svetovej 
vojny patrí naša hlboká úcta, naše srdečné poďakovanie. 
 Všetci si želáme, aby sa nikdy viac neopakovali tragédie ľudí, ktorí zakúsili 
vojnové utrpenie. Preto Vám i sebe prajem, nech nám znejú len hrdé spevy o človeku 
a z rodného chotára nech nám dochádzajú len dobré chýry a nech vojna detský 
strach už nikdy nerozvíri. 
 
 
 

 Česť pamiatke padlých hrdinov 2. svetovej vojny! 
 
 
 
 
 
 


