Občinski praznik

Spoštovane občanke in občani Občine Brežice!

Doslej smo 43. krat zapovrstjo slavili svoj občinski praznik tudi s pohodom po poteh
Brežiške čete. V spomin na neverjetno hrabre in odločne mlade fante in može, ki so se 28.
oktobra zvečer zbrali v majhni železniški čuvajnici v Brezini in krenili v boj pri okupatorju
Slovenske zemlje in njenih ljudi. V odločen boj proti najmočnejši vojaški sili takratne Evrope, ki
je porazila in zasužnjila mnoge močne države in narode. Kljub temu, da so bili slabo oboroženi,
brez vojaškega znanja in bojnih izkušenj, so v mesecu dni svojega delovanja na območju
Kozjanskega povzročili okupatorju mnoge skrbi, veliko materialne škode in nekaj žrtev in s tem
pokazali, da se Slovenci le ne bodo sklonjenih glav pokorili. Žal jih je izdaja za pest nemških
mark oropala možnosti, da bi preprečili izseljevanje iz Obsotelja, kar je bila njihova prvenstvena
naloga. Izdani, obkoljeni, so v junaškem zadnjem boju na Gorjanah 4 padli, ostali pa bili ranjeni
ujeti, prepeljani v Mariborske zapore in tik pred novim letom 1942 ustreljeni. Preživeli so le trije,
ki so takrat opazovali sovražno postojanko v Bistrici ob Sotli, ki so jo nameravali napasti. Eden
med njimi je bil kasneje zadnji slovenski partizanski vrhovni komandant – general in narodni
heroj Dušan Kveder -Tomaž.
V spomin na take junake praznujemo svoj občinski praznik.
Praznujemo tudi s pohodom občanov, mladine in vojakov po poteh Kozjanskega, ki so jih
prehodili tudi oni v času svojega delovanja.
Letos ga žal
zaradi ukrepov za zajezitev Korona virusa ne bomo izvedli v običajni obliki. Ne bomo pa pozabili
na hrabre Cerjakove in Milavčeve fante, na Kovačiča, Šavriča, Hlebca in vse ostale, ki so dali
življenja za našo svobodo. Odločili smo se, da bomo spomin na njih izvedli tako, da bo trojka
članov našega Združenja na dan ustanovitve Brežiške čete odnesla venec na čuvajnico v
Brezini ter na spomenik na železniški postaji v Brežicah, kjer so med ostalimi žrtvami
nacističnega divjanja v letih 1941-1945, obeležena tudi njihova imena. In ko bo možno, bomo
odšli do Kunejevega hrama na Gorjanah in se tudi tam poklonili njihovemu zadnjemu boju.
Letos pač tako. Naslednje leto, ko premagamo virus, pa bomo izvedli pohod in proslavo tako,
kot se spodobi. In naslednje leto bomo praznovali 80. let ustanovitve Brežiške čete, praznovali
skozi celo leto, zavedajoč se, da samo hrabrost in boj zagotavlja preživetje naroda, njegovega
jezika in kulture in da je izdajstvo teh vrednot nevredno slovenskega človeka.
Lepo praznujte spoštovane občanke in občani! Poskrbite za svoje in zdravje vaših najdražjih, in
drugih ljudi. Skupaj bomo premagali virus in težave, ki jih prinaša.
Smrt fašizmu – Svoboda narodu!
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