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Одржани 23. „Зимски сусрети српских земаља“
      

У организацији Удружења за одбрану ћирилице „Добрица Ерић“ из Београда на
Јахорини је од 29. марта до 1. априла по 23. пут одржана манифестација „Зимски
сусрети српских земаља“.

  

У петак, 30. марта, у оквиру манифестације одржана је свечана академија у Дому
културе на Палама, на којој су се публици представили културно-умјетничка друштва из
Врњачке Бање и са Пала, „Србски православни појци“ из Београда и народни ансамбл
„Венац“ из Грачанице.

  

  

Предсједник Организационог одбора овогодишњих Сусрета Здравко Ранисављевић
рекао је новинарима да је важно да се што више младих укључи у културно-едукативни
програм ове манифестације. „Овдје није ријеч само о дружењу православног
становништва у Српској и региону. Желимо да патриотизам, на један адекватан и
озбиљан начин, усмјеримо. Надамо се да је ово почетак новог доба за Србе“, истакао је
Ранисављевић.

  

У склопу централне манифестације „Зимских сусрета српских земаља“, који су ове
године одржани под слоганом „Србија и Српска у јахоринском колу“, у суботу, 31. марта,
учесници манифестације одиграли су традиционално Јахоринско коло на паркингу
испред хотела Бистрице.
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  Идеја да Јахоринско коло буде крунски догађај овогодишње манифестације услиједилаје након што је српско коло 2017. године уврштено на листу Унеска као наша културнабаштина, а у складу је и с најављеном заједничком Декларацијом Србије и РепубликеСрпске о опстанку српског народа.  Поред више од стотину учесника ове манифестације, у коло су се ухватили и члановинародног ансамбла „Венац“ из Грачанице, културно-умјетничких друштава изСребренице, Врњачке Бање и Пала, као и 250 ученика основних школа „Србија“ и „Пале“.  Као и ранијих година одржана су такмичења скијаша на прелијепим теренима Јахорине.У дисциплини велеслалом побједници су Тамара Петровић из Обреновца и Марко Башићиз Шида. У конкуренцији дјеце побиједио је седмогодишњи Марко Ракоњац. Он  је,заједно са својом сестром Милицом, све учеснике одушевио и пјесмом и игром навечерњој свечаности у хотелу Бистрица.  Поред подјеле медаља и признања, на свечаности у хотелу Бистрица извршена је ипримопредаја дужности предсједника Организационог одбора. Новоизабранипредсједник за 2019. годину Марко Башић захвалио се овогодишњем предсједникуЗдравку Ранисављевићу.  

  У братској слози и расположењу сви учесници Сусрета срдачно су се поздравили доновог дружења крајем марта 2019. године.  Први сусрети одржани су у фебруару 1995. године, а учесници манифестације били супрви гости на олимпијској Јахорини. У тада веома тешким условима, група од 140учесника из Вуковара, Београда, Новог Сада, Велике Плане и Пала, уз културне,спортске и хуманитарне садржаје, допринијела је бољем упознавању и стварањублиских веза међу Србима из разних крајева.  Манифестацију „Зимски сусрети српских земаља“ организује Удружење за одбранућирилице „Добрица Ерић“ у сарадњи са Олимпијским центром „Јахорина“ иПредставништвом Републике Српске у Србији. И ове године, као и претходне, подршкуманифестацији пружили су и општинска управа и мјештани Пала.
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