„PODRAVINA SVOJEMU GENERALU“ - NAPOKON SLOBODA
Ove dvije riječi kojima je svoj likovni rad prije dvije godine nazvala autorica slike g-đa Maja Pavlović
slikajući bijelu golubicu kako polijeće u slobodu ispred stiliziranog hrvatskog grba, sadržavaju sve
strepnje i nadanja, sva iščekivanja i proživljavanja koja su prošli hrvatski generali prilikom suđenja u
Haagu. No ne samo oni, nego njihove obitelji, njihovi prijatelji, sugrađani, ali i svi domoljubi i cijeli
hrvatski narod.
Kada je nakon prvotne zastrašujuće osuđujuće presude, dana 16.11.2012. napokon izrečena
oslobađajuća presuda hrvatskim generalima Mladenu Markaču i Anti Gotovini , to je naravno značilo
slobodu za njih osobno, ali to je bio značajan događaj i za hrvatsku državu i cijeli hrvatski narod. Skinuta
je stigma sa vojno – redarstvenih operacija iz Domovinskoga rata, potvrđena je legitimnost oslobađanja
okupiranih hrvatskih područja i pravo Hrvatske da se brani i obrani i vojnim sredstvima.
Cijeneći važnost toga događaja, sa željom da se očuva sjećanje na taj važan datum, grupa
poštovatelja, prijatelja i sugrađana generala Mladena Markača pokrenula je kulturnu manifestaciju
likovne radionice „Peski-Art Đurđevac“ upravo u Đurđevcu, u kvartu Peski gdje je general Markač
rođen i proveo djetinjstvo i mladost i gdje se rado vraća i svraća.
Projekt likovne radionice „Peski-Art Đurđevac“ već petu godinu provodi se u dva dijela. Prvi je 8.
listopada na Dan neovisnosti, kada okupljamo likovne stvaratelje praktično iz cijele Hrvatske (ove
godine iz devet hrvatskih županija) i kada nastaju likovni radovi koje autori daruju organizatorima.
Organizatori temeljem svojih programa radove opreme za izložbu i upravo 16. studenoga pripremaju
svečanost „Podravina svojemu Generalu“ sa izložbom tih radova u čast svojega sugrađanina i
počasnog građanina, heroja Domovinskog rata generala Mladena Markača.
Upravo 16.11.2017. u 18,00 sati u Domu „Mladen Markač“ održana je svečanost obilježavanja
pete obljetnice izricanja oslobađajuće presude hrvatskim generalima u Haagu.
Organizatori, a to su udruga „Peski-Art Đurđevac“ kao nositelj organizacije, te Mjesni odbor PeskiĐurđevac, Turistička zajednica Grada Đurđevca, Udruga žena Peski i udruga udomitelja djece
„Osmjeh“ iz Đurđevca uz pokroviteljstvo Ministarstva hrvatskih branitelja RH, Grada Đurđevca i
Koprivničko-križevačke županije priredili su bogat kulturno-umjetnički program u kojem su nastupili.
Oktet „Sveti Juraj“ Đurđevac, Kud „Petar Preardović“ i to tamburaška sekcija i ŽVS „Katarine“,
učenici 2.d razreda OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac, Matija Vogrinčić i David Islam.
U devedeset minutnom programu izmjenjivali su se točke programa i govornici koji su evocirali
uspomene i svoje impresije vezane uz ovu važnu obljetnicu novije hrvatske povijesti. Govorili su:
predsjednica Mjesnog odbora Peski-Đurđevac g-đa Ljubica Cestar, prijatelj generala Mladena
Markača, hrvatski branitelj, a sada predsjednik uprave „Hrvatskih šuma“ gosp. Krunoslav Jakupčić,
župnik Župe Svetog Jurja iz Đurđevca, vlč. Marko Rac, izaslanica Župana Koprivničko-križevačke
županije i dopredsjednica Županijske skupštine, gospođa Verica Rupčić, povjesničar umjetnosti prof.
Franjo Horvat, gradonačelnik grada Đurđevca gosp. Hrvoje Janči, te poseban gost, izaslanik župana
Vukovarsko-srijemske županije gosp. Bože Galića i njegov zamjenik, dožupan gosp. Josip Dabro.
Kako bi širili spoznaju o važnosti donošenja oslobađajuće presude hrvatskim generalima u Haagu,
ali i promovirajući vrijednosti Domovinskoga rata, doprinosa hrvatskih branitelja i generala Markača
hrvatskoj slobodi, likovni radovi daruju se gradovima i ustanovama koji posebno cijene njihov doprinos
ili su i sami doprinosili hrvatskoj slobodi.
Nakon Grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, Udruge Specijalne policije iz Domovinskog
rata te Javne ustanove Doma hrvatskih veterana u Lipiku, ove pomalo jubilarne pete godine mi kao
organizatori, likovne radove namjenili smo Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih
veterana. Herojstvo i stradanje osoblja i ranjenika iz vukovarske bolnice je nemjerljivo, a značaj upravo
ustanove vukovarske bolnice prilikom agresije na Vukovar je stožeran za herojstva koja su činili
hrvatski branitelji odupirući se tri mjeseca napadima nadmoćnog srpskog neprijatelja. Kako ova
ustanova ove godine obilježava i 160 godina djelovanja i svojega osnutka odluka nas kao organizatora
projekta o mjestu darovanja likovnih radova bila je laka i neupitna.
Dakako, ovaj projekt ne bi bilo moguće provoditi da nije naših pokrovitelja, donatora i sponzora

kao i udruga i pojedinaca koji sudjeluju u pripremi i programu provođenja likovne radionice „Peski-Art
Đurđevac“ i svečanosti „Podravina svojemu Generalu“.
Ovim putem našim pokroviteljima, Ministarstvu hrvatskih branitelja RH i ministru gosp. Tomi
Medvedu, Koprivničko-križevačkoj županiji i Gradu Đurđevcu najljepše zahvaljujemo na pokroviteljstvu
i potpori, kao i svima koji su na bilo koji način doprinjeli uspješnosti provođenja svega kako smo i
zamislili. Veliku zahvalnost upućujemo i generalu Mladenu Markaču ne samo za sve što je učinio za
hrvatsku slobodu nego i na potpori u provođenju ove manifestacije.
Posebne čestitke za značajan jubilej 160 godina rada i djelovanja, a posebice za doprinos hrvatskoj
slobodi upućujemo Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana i njenoj ravnateljici
gospođi mr.sc.Vesni Bosanac dr.med.spec.ped. sa željom da likovni radovi koje smo im namjenili
oplemene njihove radne i stacionarne prostore i rad i boravak u bolnici učine što ugodnijim.
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