04.07.2019.
Обележен Дан борца
Представници града Краљева, Војске, Полиције, борачких и других
удружења и организација, положили су цвеће на Споменик отпора и победе у част
обележавања 4. јула – Дана борца, и овим чином одали пошту борцима који су
учествовали у ослобађању земље од окупатора.
Иако 4. јул званично није државни празник, помоћник градоначелника
Сретен Јовановић, који је у име града Краљева положио венац у част палим
борцима, истакао је да је наша дужност и обавеза да их не заборавимо.
„Обележавање овог датума представља наш однос према жртвама које су
пале у борби да се ослободимо фашизма и окупације. Наша историја је веома
бурна и не смемо заборавити да је много наших предака дало живот за одбрану
наше слободе. Без обзира што 4. јул више није званично државни празник, радује
ме што, поред Краљева и Београда, и Смедерево, Шабац и Ниш обележавају Дан
борца и на тај начин негују прави однос према нашој историји“, истакао је
помоћник градоначелника Сретен Јовановић.
Председник Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова „Јово
Курсула“ Милан Матијевић је истакао да Краљево има посебне разлоге да
обележи овај датум, јер је дало велике жртве у народноослободилачком рату.
„Дан борца је као државни празник установљен 1956, а укинут 2001. године,
али се и данас обележава у оквиру СУБНОР-а Србије и због тога полажемо венце
у знак захвалности за све што су борци учинили за слободу ове земље“, појаснио
је Матијевић, па додао:
„Политбиро централног комитета је 4. јула 1941. године позвао народе
бивше поробљене државе Краљевине Југославије да подигну устанак против
фашизма. Одмах након тога уследило је подизање устанка у бившој Краљевини
Југославији, 7. јула у Србији, 13. јула у Црној Гори, 22. јула у Словенији и 27. јула у
Босни и Херцеговини и другим крајевима. То је био отпор против тадашњег зла
званог фашизам, које се надвило над Европом и целим светом.“
Матијевић је истакао да обележавањем 4. јула – Дана борца, негујемо
културу сећања на борце који су дали животе за нашу слободу.

