
27.08.2019. 
Најава манифестације „Курсулини дани“ 
 

Традиционалну манифестацију „Курсулини дани“, која ће бити одржана од 
24. августа 2019. до 01. септембра 2019. године, у Цветкама, на конференцији за 
новинаре најавили су помоћник градоначелника Сретен Јовановић, председник 
Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова „Јово Курсула“ Милан 
Матијевић и председник Организационог одбора „Курсулини дани“ Дарко 
Богдановић. 

Помоћник градоначелника Сретен Јовановић изразио је задовољство што 
ова манифестација траје већ дуги низ година, као и што су у њу укључени, седму 
годину за редом, и спортски сусрети.  

„Кроз неколико историјских програма бићемо део приче о Јовану Курсули, 
која је кренула за време Првог српског устанка. Ова манифестација, која нас 
подсећа на шта је све заслужан Јован Курсула, наш познати мегданџија, почела је 
све више да превазилази границе нашег града“, изјавио је Јовановић, па нагласио 
да ће Град пружити подршку у расту и развитку ове манифестације.  

„Јован Петровић Курсула је био јунак у Првом спрском устанку, Карађорђев 
војвода, који се прославио у Боју на Варварину. Након што је тешко рањен у Боју 
на Делиграду, устаници су га донели у Цветке, где је преминуо и ту је сахрањен 
1813. године. Био је велики јунак и родољуб који се борио за правду и слободу 
спрског народа“, истакао је председник Друштва за неговање традиција 
ослободилачких ратова „Јово Курсула“ Милан Матијевић, па додао да је циљ 
манифестације настојање да се култура сећања пренесе на млађе генерације. 

Председник Организационог одбора „Курсулини дани“ Дарко Богдановић 
појаснио је да ће у оквиру манифестације бити организован пригодан културно-
уметнички и спортски програм.  

Културно-уметнички програм манифестације „Курсулини дани“ почиње у 
уторак, 27. августа, 19.00 часова, у Порти цркве у Цветкама, где ће се причати о 
лику и делу Јована Курсуле, док ће спортски програм трајати три дана, и склопу 
ког су предвиђени спортови попут надвлачења конопца и кличка, бацање камена 
са рамена, стругање балвана, ношење кофе на обрамачи, крос и скок у даљ. 

 
У среду, 28. августа 2019. године, у 10.00 часова, представници Градске 

управе града Краљева, касарне „Јован Курсула“ из Јарчујка, Друштва за неговање 
традиција ослободилачких ратова „Јово Курсула“ и представници Месне заједнице 
Цветке положиће венце на гроб Јована Петровића Курсуле.  
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