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Дан ослобођења Краљева у Другом светском рату
Град Краљево је обележио дан свог ослобођења у Другом светском рату када су, у ноћи између 28. и 29. новембра 1944. године, након три године и седам
и по месеци окупације и четрдесет пет дана тешких борби, акције за ослобођење
Краљева завршене.
У част ослободиоцима нашег града, на споменик њима посвећен, у парку
Пљакин шанац, бројне делегације су положиле венце и цвеће. У име града
Краљева, прецима су почаст одали заменица градоначелника града Краљева
Марица Мијајловић и председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић, са
сарадницима. Венац је положио и начелниик Рашког управног округа Небојша
Симовић, као и делегације Војске, Полиције, организација и удружења грађана,
политичких странака...
Заменица градоначелника Марица Мијајловић је истакла да морамо да
памтимо, да поштујемо, „ако смо уопште свесни колико значи слобода, треба да
будемо поносни на те људе који су дали своје животе, положили нешто
највредније за отаџбину односно за одбрану града Краљева“.
„Никада не смемо заборавити прошлост, да бисмо кренули напред, да
бисмо кренули у будућност. Наша обавеза, дужност, жеља и воља су да сваке
године на овај дан будемо овде, да обележимо овај дан, да одамо почаст тим
људима и да будемо захвални за све оно што су они нама омогућили да имамо
сада и убудуће“, поручила је заменица градоначелника Краљева.
У ослобођењу Краљева, према расположивим подацима, учествовале су
Друга пролетерска дивизија састава Трећа српска бригада, Четврта црногорска
бригада, Шеста српска бригада, Двадесет пета српска пролетерска дивизија
састава Шеснаеста, Осамнаеста и Деветнаеста српска бригада и делови 223.
стрељачке дивизије Црвене армије. Током завршних борби више од 100 немачких
војника је убијено, више десетина рањено. Заплењено је или уништено 11 топова,
два тенка, 200 пушака, 15 пушкомитраљеза, 250 разних возила, 600 вагона и две
композиције војне опреме. Партизански одред „Јово Курсула“ ушао је у Краљево и
одмах је преформиран у Посадни батаљон Команде места Краљево.

