Обележен 7. јули
Поводом обележавања 7. јула - Дана устанка народа Србије против
фашистичког окупатора, помоћник градоначелника града Краљева Сретен
Јовановић и члан Градског већа града Краљева Радоје Томашевић, са
представницима Војске, Полиције, борачких удружења и организација, положили
су венце на споменик у Ковачима подигнут у знак сећања на 34 борца из овог
краја који су животе изгубили у ратовима од 1912. до 1999. године.
Седми јули обележава годишњицу оружане акције Рађевачке партизанске
чете Ваљевског партизанског одреда, када је Жикица Јовановић Шпанац, 7. јула
1941. године, на сеоском вашару убио два жандарма. Дан устанка народа Србије
је био државни празник од 1945. до 2001. године.
Како је истакао Јовановић, 7. јул се не обележава само у Србији, него у
свим земљама које смо запамтили као Југославију, а сада су посебне републике.
„Овај датум је узет за почетак отпора фашизму, окупацији, колонијализму и,
државни празник или не, свакако је један од најважнијих датума у нашој историји,
посебно везано за Други светски рат. Месна заједница Ковачи је наставила
обележавање тог датума и после укидања управо због жртава, јер су овде споменплоче из Првог и Другог светског рата, ратова 1991-1999. године, што нам говори
да се, без обзира који је систем био у том тренутку, народ увек одазивао позиву
државе, позиву власти, Војске и стављао се у одбрану родне груде. Сматрам да је
ово веома значајан датум и не мора увек све да буде државно да би се
обележавало. Они који су изгубили своје најмилије у ратовима који су нам донели
слободу заслужују да се бар једном годишње поклонимо и кажемо хвала“, рекао је
помоћник градоначелника Краљева истакавши да се и у Обрви од пре три-четири
године, на иницијативу групе мештана, обележава овај датум и одаје почаст не
само жртвама Другог светског рата, већ свих ослободилачких ратова.
Како је истакао председник друштва за неговање традиција ослободилачких
ратова Србије „Јово Курсула“ Милан Матијевић, ово је манифестација једне
културе сећања српског народа на веома значајне датуме из наше прошлости.
Овај датум је значајан и због тога што је цео народ устао против тадашњег зла
које се наднело над овим светом - фашизма односно једне идеологије централних
сила осовине Рим, Берлин, Токио оличене у Трећем рајху.
„На подручју Краљева нису биле само немачке фашистичке окупаторске
снаге, била је и бугарска царска војска, фашистичке јединице италијанске војске,
разне паравојне јединице разних избегличких структура још од времена Првог
светског рата. Полагањем венаца на данашњи дан хтели смо да подсетимо наше
грађанство да се увек треба сећати жртава и догађаја који су били преломни у
нашој историји. Посебно истичемо и чињеницу да морамо млађим генерацијама
да преносимо ову културу сећања. Раније су ти празници идеолошки били
обележени, они су веома озбиљни историјски датуми који су били прекретница у
нашем друштву. Краљево има посебан разлог да обележава ове датуме јер је
много пропатило и много је жртава, много породица је завијено у црно“, казао је
хроничар нашег града Матијевић.

У Обрви је, након полагања венаца, служен парастос, а окупљенима су се
обратили председник МЗ Горан Павловић, Сретен Јовановић, Милан Матијевић,
који је имао и своју изложбу у просторији Месне заједнице. Приређен је и кратак
програм уз казивање стихова и гусларску нумеру.
Том приликом, генерални секретар Kултурно–историјског центра „Српска
круна“ из Крагујевца Мирјана Раденковић је уручила признање „Српски витез“
Сретену Јовановићу и „Словенску нит“ Милану Матијевићу.

