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Обележен Дан пробоја Солунског фронта 
 
 
 Полагањем венаца на Споменик српским ратницима палим за слободу 
отаџбине oд 1912. до 1918. године на Тргу српских ратника, делегације Града, 
Рашког округа, Војске, Полиције и бројна борачка удружења обележила су Дан 
пробоја Солунског фронта – 15. септембар. 
  

Заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић истакао је да 
наши преци, који су своје животе дали борећи се за нашу слободу, заслужују да 
сачувамо нашу земљу и да обезбедимо бољу будућност за нове генерације. 
  

„Данас, сто једну годину после пробоја Солунског фронта, сећамо се 
великих српских ратника и јунака који су своје животе дали за слободу нашег 
народа. Нажалост, то је био период велике српске трагдедије, са преко милион 
мртвих и преко милион рањених. Мислим да се наш народ ни дан данас није 
опоравио од тог периода историје. Бићемо им вечно захвални и нека им је вечна 
слава“, изјавио је заменик градоначелника. 
 

Председник Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова „Јово 
Курсула“ Милан Матијевић појаснио је да је на данашњи дан, 15. септембра, пре 
сто једну годину, након двадесетчетворочасовних припрема плотуна и 
артиљерије, пробијен Солунски фронт. 

 
„Краљево данас обележава историјски датум, Дан пробоја Солунског 

фронта. Овим чином убрзан је завршетак Првог светког рата у коме је цела 
Европа горела. Ми у Краљеву са посебним задовољством обележавамо овај 
датум и сећамо се да су српски ратници у темеље слободе Србије узидали своје 
животе“, рекао је Матијевић, па нагласио да морамо да подсећамо и учимо наше 
младе да оваквим гестовима развијају културу сећања на пале борце. 

 
Матијевиће је истакао да на подручју Краљева има 88 локација на којима се 

налазе спомен обележја из Првог светског рата, а споменик који краси Трг српских 
ратника дело је једног нашег мештанина, Милана Радосављевића. 
 

Након полагања венаца на Споменик српским ратницима палим за слободу 
отаџбине oд 1912. до 1918. године, одржан је парастос у знак сећања и 
поштовања према палим борцима.  

 


