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76. výročie oslobodenia obce Rišňovce 

Tohtoročné výročie konca druhej svetovej vojny si pripomíname vo veľmi zložitej dobe počas 
celosvetovej pandémie koronavírusu. Pripomínanie významných kapitol našich dejín je 
dôležité pre nás aj pre budúce generácie, a preto na ne nezabúdame ani v týchto pre nás tak 
ťažkých dňoch. Hoci žijeme už 76 rokov v mieri, pred pojmom vojna pociťujeme stále veľký 
rešpekt.  

Rišňovce boli oslobodené v ranných hodinách na Veľkonočnú nedeľu 1. apríla 1945 
vojskami 2. ukrajinského frontu pod vedením maršala Rodiona Malinovského. Niekoľko dní 
pred Veľkou nocou bolo z diaľky počuť silnejúce dunenie blížiaceho sa frontu. Obyvatelia 
obce so strachom a s veľkými obavami očakávali prechod frontu. Nemci vybudovali medzi 
Rišňovcami a Alekšincami dvojité zákopové postavenia, protitankové a protipechotné zákopy 
s guľometnými bunkrami. Pri kopaní zákopov museli pomáhať občania oboch obcí. To 
vytváralo predpoklady, že bude vedená tvrdá zákopová bitka. Mimoriadne boli aj opatrenia 
v železničnej doprave. Civilná doprava bola zastavená a premávali iba nemecké vojenské 
transporty. Na Veľký piatok 30. marca 1945 bola oslobodená Nitra a na druhý deň už boli 
vojaci Červenej armády v Alekšinciach. Nadránom 1. apríla 1945 sa už bojovalo v okolí 
Rišňoviec. Rozhodujúce boje sa odohrali na Bešeňove v zákopoch. Na týchto miestach padlo 
najviac vojakov. I keď v zákopoch došlo k tuhým bojom muža proti mužovi, prechod fronty 
cez obec sa obišiel bez ťažkých bojov a krviprelievania. Prví červenoarmejci prišli do centra 
obce po štvrtej hodine rannej. Postup Červenej armády bol rýchly a vojsko postupovalo ďalej 
smerom na Hlohovec. V ten istý deň už vojaci prekročili rieku Váh. 

Počas bojov padlo v Rišňovciach 36 vojakov Červenej armády, jeden z nich bol 
dôstojník. Mená šiestich padlých sú vyryté na pamätnej tabuli, ktorá je umiestnená na budove 
obecného úradu. Ostatní vojaci zostali neznámi. Dočasne boli pochovaní v spoločných 
hroboch v Dolnej dedine. V roku 1948 boli ich pozostatky prevezené na bratislavský Slavín. 
V porovnaní s inými obcami u nás padlo najviac vojakov. 

Pripomínaním konca druhej svetovej vojny oslavujeme koniec nekonečného vojnového 
utrpenia a predovšetkým veľké historické víťazstvo nad fašizmom. Ďakujeme našim 
osloboditeľom, lebo iba vďaka nim môžeme žiť v mieri. 


