Pamätníky a pamätné tabule obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Pamätník SNP U Rehušov
Ako spomienka na udalosti roku 1944 a 1945, ktoré sa udiali na kopaniciach U
Rehušov, ale aj v Horných a Dolných Pasekách, ale zároveň aj ako pocta statočným
obyvateľom kopaníc, ktorí sa zachovali tak ako im česť prikazovala bol 10. septembra 1967
pri príležitosti 23. výročia SNP odhalený pamätník SNP. Pamätník je dielom akademického
sochára Vladimíra Farára z Bratislavy. Je to mohutný stĺp z duralových a hliníkových
trubiek. Reliéf z tepanej medi znázorňuje hrôzy vojny a ľudské obete, trubky znázorňujú
plameň, ktorý sa rozhorel v povstaní za oslobodenie našej vlasti. Celková hodnota diela v tej
dobe bola 150.000,-Kč a pri jeho osadení bol prítomný autor i tvorca pamätníka, akademický
sochár Vladimír Farár.

Dom bojových a revolučných tradícií U Rehušov
Bol otvorený pri príležitosti 30. výročia SNP v roku 1974 a taktiež bola odhalená
pamätná doska. Do konca roku 1974 ju navštívilo 4000 návštevníkov.
V roku 1974 v akcii „Z“ boli okrem iného realizované akcie: cesta k Rehušom až k pamätníku
/ 1.115 000,-Kč/ a Dom bojových a revolučných tradícií /130.000,- Kč/
V roku 2004 bola na tomto dome vymenená strecha, nové vstupné dvere a ponatierané
okná. /Všetko v hodnote:230.000,-Sk/.

Hroby na cintoríne
19. marca 1945 prišli o život na území obce 6 ruskí partizáni, ktorí sú pochovaní na
miestnom evanjelickom cintoríne, ktorým miestni obyvatelia vystrojili tichý dojímavý pohreb,
ako sa píše v obecnej kronike.
O partizánsky hrob a pomník sa stará obec a miestni obyvatelia, každoročne sa pri
príležitosti oslobodenia obce položí na hrob kytica kvetov. Na hrobe nechýba kytička ani pri
príležitosti pamiatky zosnulých či na Vianoce.

Pamätná doska osloboditeľom obce
Na budove Obecného úradu je umiestnená pamätná doska, ktorá pripomína dátum 8.
apríla 1945, kedy bola Prietrž oslobodená sovietskou armádou

Pamätník obetiam 1. svetovej vojny pri ZŠ Prietrž
28. augusta 1930 v nedeľu popoludní bol odhalený pomník a odovzdaná nová škola,
aby slúžili svojmu účelu.
Pomník bol postavený na počesť 46 obyvateľom Prietrže, ktorí padli v 1. svetovej
vojne v rôznych častiach sveta / Čierna Hora, Rusko, Ruské Poľsko, Srbsko, Taliansko,
Rusko, Rumunsko, niektorí zomreli doma na následky zranení vojny/.
Má tvar obelisku, je zhotovený zo šedej jemnozrnnej žuly a do čiernej dosky sú vytesané
mená padlých. Pomník zhotovila firma Beck a Soják zo Strážnice, podstavec pod ním
zostrojila firma stavajúca školu Doležal a syn. Ohrádku okolo pomníka urobil zámočník Ján
Rosa zo Senice. Pri stavaní pomníka aktívne pomáhali občania dediny.
Na pomník bola vypísaná zbierka a jeho hodnota v tej dobe bola 10 340,-Sk

