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III. ŠARHOV POHOD PO POTEH
OTEH POHORSKEGA BATALJONA
TRIJE KRALJI NA POHORJU - 25. APRIL 2010

Spoštovane veteranke veterani!
Dovolite, da Vas seznamimo z mirovniško akcijo, ki jo pripravljamo pri Treh Kraljih
na Pohorju v nedeljo, 25. aprila letos – dan pred slovenskim državnim praznikom –
Dnevom upora slovenskega naroda. Prireditev nosi ime FESTIVAL MIRU in vključuje
III. Šarhov pohod po poteh Pohorskega bataljona.
Pohod bo potekal med 9. in 13. uro po trasi Trije Kralji - Črno jezero - Osankarica
- poslednje bojišče bataljona in nazaj po cesti do Treh Kraljev.
Pri organizaciji skušamo integrirati najširše društvene potenciale: Zvezo borcev NOB,
veteranske organizacije, policijska združenja Sever, planinska in turistična društva,
občine, ki se razprostirajo na najširšem teritoriju Pohorja, posamezne šole in vrtce ter
predvsem medije. Ob 15. uri pripravljamo pod velikim šotorom FESTIVAL MIRU javno radijsko oddajo Radia Maribor. V nagovoru bo sodelovala ministrica za
obrambo RS dr. Ljubica Jelušič, načelnik generalštaba SV mag. Alojz Šteiner.
Slavnostni govornik pa bo bivši predsednik RS Milan Kučan. Sodelovanje je potrdil
tudi Orkester Slovenske vojske in mnogi drugi.
Celotno dogajanje ima izrazit domovinsko-vzgojni pomen in je namenjeno
predvsem mladim – osnovnošolcem in srednješolcem kot del domovinskeobčanske vzgoje. Pohod ni v kakršnemkoli tekmovalnem odnosu v smislu podvajanja
z zimskim v začetku januarja, ampak je na nek način njegova logična in vsebinska
dopolnitev in nadaljevanje.
Temeljni namen akcije, tako pohoda kot Festivala miru, je mirovniška kultura,
kultura mir
kot vrednota, uporništvo kot moralna kategorija, uporništvo kot atribut
narodovega preživetja, ponosa in samozavesti, kot del kontinuiranega
občanskega poguma. Vse to pa naj se tvorno inspirira v vrednotah partizanstva
(celovitega upora proti nacifašizmu) in celostnega boja Slovencev za emancipacijo
(Slomšek, Maister, NOB 1941-45, osamosvojitvena vojna poleti 1991). Mirovniška
kultura pledira predvsem za dialoškost v vsakodnevnem življenju, za sočutje, za
enake razvojne možnosti - zlasti mladih, za solidarnost, prijaznost in naklonjenost v
medosebnih odnosih in predvsem za mir v naših srcih in v dušah!
Več informacij najdete na www.sarhov-pohod.com
Dobrodošli pri Treh Kraljih na Pohorju 25. aprila 2010!
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