Obilježena 28. godišnjica početka Domovinskog rata u Pakracu
Izaslanstvo Udruga branitelja 151.samoborske brigade; Rudolf Jedvaj, predsjednik, Ivan
Horvat, predsjednik Suda časti, general Rudi Stipčić i gđa Ružica Stipčić, sudjelovala je
02.03.2019.g na tradicionalnom „Mimohodu pobjednika“ ulicama Pakraca te je na taj način
pridonijela obilježavanju 28. godišnjice početka Domovinskog rata i događanja vezana od 1. i
2. ožujka 1991. godine.
Uz visoke uzvanike sudjelovala je i gđa. Kolinda Grabar – Kitarović, predsjednica Republike
Hrvatske.
Poslije svete mise koja je održana u pakračkoj župnoj crkvi koja je služena za sve poginule i
umrle hrvatske branitelje pred crkvom je formirana svečana kolona od hrvatskih branitelja koji
su sudjelovali u obrani Pakraca i koji su se Ulicom braće Radić i preko Trga dr. Ivana Šretera
uputili prema Rimokatoličkom groblju gdje su kod spomenika u Aleji branitelja položeni
vijenci državnih tijela i predstavnika lokalnih samouprava te braniteljskih udruga.
U 12,30 sati su na gradskoj tržnici svečano postrojeni sudionici te nam se prigodno obratila
i naša predsjednice gđa Kolinda Grabar – Kitarović, koja je između ostalog istaknula da je
podržala ustanovljenje odličja Zapadna Slavonija za sudionike obrane na tim bojištima.
Tom je prigodom Predsjednica posebno zahvalila onima koji su tih dana sudjelovali u obrani
grada od paravojnih četničkih formacija. “Zapadna Slavonija bila je u rano proljeće 1991.
godine strateški važno područje naše obrane. To je znao i velikosrpski agresor koji je
napadom na Pakrac, Lipik i druga mjesta na osi između Pakraca i Virovitice želio rascijepiti
Hrvatsku i slomiti je”, podsjetila je.
“Prvi teret obrane pao je tada na hrvatsku policiju koja je pokazala neslomljiv duh hrvatskog
naroda i odlučnost hrvatskog državnog vodstva da zaustavi velikosrpsku agresiju koja je
postajala sve otvorenija”, poručila je Predsjednica dodavši kako je 1991. godine bilo najteže.
Bila je to ključna ratna godina, podsjetila je, u kojoj smo obranili Hrvatsku, udarili
temelje pobjedničkoj hrvatskoj vojsci te uspješno proveli prve ofenzivne i oslobađajuće
operacije.
“Drago mi je što sam prošle godine odlikovala pakračku policijsku postaju, a podsjetit ću i
da sam uputila u proceduru prijedlog za ustanovljene medalje Zapadna Slavonija koju
trebaju dobiti svi branitelji koji su sudjelovali u borbama na ovim bojištima”,
napomenula je.
Naglasila je kako pobjeda imala vojno i političko uporište u osobi dr. Franje Tuđmana, prvog
hrvatskog predsjednika. “Dok je s jedne strane držao opciju mirnog rješenja sukoba,
pripremao je Hrvatsku za obranu. Bio je odlučan i mudar, imao je jasnu viziju neovisne
Hrvatske i što je najvažnije, imao je uza se svoj narod. Znao je pomiriti razlike naših
mentaliteta i prevladati ideološke podjele i stvoriti zajedništvo”, istaknula je.
2. ožujka prije 28 godina rano ujutro pripadnici specijalnih postrojba hrvatske policije
oslobodili su od pobunjenih Srba dan prije zauzetu policijsku postaju u Pakracu.
Tom prilikom ranjena su tri pripadnika hrvatske policije, a pobunjenici su potisnuti u brda
iznad Pakraca.
Napominjemo da su s područja Samobora i Sv.Nedelje sudjelovali branitelji, građani,
pripadnici 1.GBR Tigrovi (jedan autobus) , časnici HČZ Samobor i Sv.Nedelja.

