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Спомен-знамење краљевачким херојима
Пано са фотографијама и подацима стотину шест бораца палих у ратовима
од 1990. до 1999. године, са територије нашег града, откривено је у касарни у
Рибници.
У присуству родбине, пријатеља, припадника Војске и града Краљева,
„спомен-знамење, опоменицу и брану заборава на оне који су отаџбини дали све
да би сачували светло лице и наду да трајемо, сто шест наших суграђана, нечијих
највећих првих радости, сто шест родитељских узданичких нада, сто шест
неисписаних љубави, сто шест нечијих ослонаца, сто шест прекинутих узлета, сто
шест бунара бола и туге и толико наших обавеза у име отаџбине... „Наши су ваши
животи у крилу отаџбине“ - открили су градоначелник града Краљева др Предраг
Терзић, заступник команданта Друге бригаде Копнене војске пуковник Жељко
Кузмановић и Милисав Вујанац, председник Удружења породица палих бораца
ратова од 1990. до 1999. године града Краљева.
Удружење породица палих бораца, са градом Краљевом, учествовало је у
финансирању прављења паноа.
„Ово је тужан тренутак за све нас, тренутак када се сећамо погинулих
бораца, њих 106 који се са ратишта на територији Хрватске, Босне и Херцеговине,
Косова и Метохије, нису вратили својим кућама.
Град Краљево и његови грађани не смеју никада заборавити војнике који су
погинули бранећи нашу слободу. У будућности се морамо трудити да сачувамо
успомену на њих, али и да помогнемо њиховим породицама и деци“, рекао је
градоначелник Краљева др Предраг Терзић.
Према речима оца страдалог војника, председника Удружења, Милисава
Вујанца, Дан ветерана, који се данас обележава, није баш свечаност, али је
прилика да се још једном сетимо својих јунака.
„Реч ветерани није баш одомаћена у нашем језику. За нас су то борци,
људи који су отишли у рат и из рата се више нису вратили. Друга бригада Копнене
војске, Удружење и град Краљево стављају до знања да 106 Краљевчана није
заборављено – 78 њих који су живели у Краљеву, и остали који су се доселили и
њихове породице овде живе. Ово је доказ да нисмо сами, уз нас је Војска, уз нас је
град“, поручио је Вујанац, захваливши свима који су помогли да свих 106 бораца
други пут буду заједно, подсетивши да је то већ урадио Народни музеј у књизи
„Споменик“, у својој сталној поставци.
Пре откривања паноа, у касарни „Јован Курсула“ у Јарчујку, положени су
венци и цвеће на спомен-обележје. У име града Краљева, венац су положили
помоћник градоначелника Марко Матовић и члан Градског већа Радоје
Томашевић.

