
DATABÁZA HROBOV A PAMÄTNÍKOV 

2. SVETOVEJ VOJNY

Trnavský kraj, okres Senica, obec PRIETRŽ

Registračné číslo : 0470000003

POZNÁMKA

V   obci Prietrž,

v miestnej časti

U Rehušov 

GPS súradnice 

lokality: 

48°39'41,68"N 

17°29'04,49"E 

Nadmorská výška:

397 m n.m.

Pamätník SNP (Slovenské národné povstanie)

Prietrž

Fond
Mikroprojektů



DATABÁZA HROBOV A PAMÄTNÍKOV 

2. SVETOVEJ VOJNY

Trnavský kraj, okres Senica, obec PRIETRŽ 

Registračné číslo : 50470000002

POZNÁMKA

skupinový 

(masový) hrob, 

na cintoríne

GPS súradnice 

lokality: 

48°40'20,47"N 

17°26'50,10"E 

Nadmorská výška:

259 m n.m.

Neznámy partizáni, hrob s pomníkom

Dva dni boli pre osadu u Rehušov tragické. Nepríve-
tivá streda 7.2.1945, Pohotovostne oddiely Hlinko-
vej gardy (POHG) sliedili po partizánoch a pred 
osadou u Rehušov sa oddiel stretol s hliadkou parti-
zánov. Ešte v ten deň popoludní dorazila trestná 
výprava o sile 50 mužov a začala vyšetrovať obyva-
teľov obce. Stopy v snehu jasne ukazovali smer 
odchodu partizánov. POHG v rojnici postupovala k 
lesíku. Partizáni spustili silnú guľometnú paľbu, na 
čo si Nemci mysleli, že sú partizáni v presile, tak 
začali ustupovať. V bojoch medzi chalupami padol 
nemecký veliteľ. Odvetná akcia nenechala na seba 
dlho čakať. Bolo povolaných 300 vojakov jednotky 
Edelweiss z Cerovej. V pondelok 19.3.1945 vo 
večerných hodinách Nemci obkľúčili osadu u Rehu-
šov, zapálili stodoly a stoh slamy. Nikto z osady 
netušil čo sa deje, mnohí už spali. Vyhnali všetkých 
obyvateľov z chalúp, chlapi museli bezmocne ležať 
v snehu popri ceste. Osada sa zmenila na kotol paľ-
by, strachu, náreku, kriku, rachotu, utrpenia. Nemci 
osadu vyrabovali, odviezli všetko čo sa dalo, čo sa 
nedalo odviezť zničili. Zahynuli tu partizáni, čo sa tu 
skrývali. Nerovný boj trval do ranných hodín. Parti-
zánska skupina Jana Reptu, jej miestna čas´t pôso-
biaca u Rehušov, bola porazená. Obyvatelia boli 
odvedený na gestapo do Senice. Chalupy ostali 
prázdne. 

Prepis textu na náhrobnom kameni: 
Na večnú pamiatku 

neznámym partizánom 
padlým v boji proti 
nemeckým fašistom 

dňa 19.3.1945 u Rehušov

Prietrž

Fond
Mikroprojektů



DATABÁZA HROBOV A PAMÄTNÍKOV 

2. SVETOVEJ VOJNY

Trnavský kraj, okres Senica, obec PRIETRŽ

Registračné číslo : 50470000004

POZNÁMKA

Na budove pa-

mätnej izby,

v miestnej časti

U Rehušov 

GPS súradnice 

lokality: 

48°39'43,90"N 

17°28'51,20"E 

Nadmorská výška:

376 m n.m.

Pamätník SNP v budove pamätnej izby U Rehušov

Prietrž

Fond
Mikroprojektů
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