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2010-09-28 

Betreff: DAN NEOVISNOSTI 8. listopada 2010.  
  

 
 

Ponosno istaknimo hrvatski barjak na svojim kućama i 
zgradama 

  

na   DAN NEOVISNOSTI ,  

  

u petak 8. listopada 2010. godine 

  

i sa prijateljima okupimo se, 
  

u 12:00 sati 
  

na OLTARU DOMOVINE  na 
Medvedgradu. 

 

 
 



 2 

  
Ovaj tekst je pregledan 13 549 puta  

 
 

KLAPA  INTRADE 

 

Croatio iz duše te ljubim  

Svake noći Boga za te molim 
pivajuci kamenu i drači 

Croatio ka mater te volim 
umorna si, samo mi ne plači 

 
Sve ću pisme pokloniti tebi 
sve ñardine, neka mi te kite 

Croatio iz duše te ljubim 
ja te volim ka i mati dite 

 
Jos se sićam onih riči 
što mi uvik priča ćaća 
nemoj sine nikud ići 

tvoj je kamen, maslina i drača 
 

Nek te rani kora kruva 
kapja vina, zrno soli 

nek ti kušin bude stina 
al' Hrvatsku sine voli 

 
Pisme će ti pivati slavuji 

svirat' će ti moje mandoline 
svaku stopu ove zemlje ljubi 

kad odrastes voljeni moj sine. 

 

      HRVATSKI BRANITELJI 

  

KONTAKT: 098/491-444 Milan Zanoški 
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2010-10-12 

 
Von: milan zanoški [mailto:milan.zanoski@zg.t-com.hr]  
Gesendet: Sonntag, 10. Oktober 2010 16:50 
An: Stjepan Mazar; romano.sole@gmx.de; martinabacic.bai3@gmail.com; ravnateljica@pp-medvednica.hr; 
nives.farkas.topolnik@gmail.com 
Betreff: Obilježan DAN NEOVISNOSTI na OLTARU HRVATSKE DOMOVINE na Medvedgradu 
 
  
 

 
 
 
 

OBILJEŽEN 

DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 

8. listopada 2010. 

Na OLTARU HRVATSKE DOMOVINE  

na  Medvedgradu 
 
 

 
Pozivom svim Hrvaticama i Hrvatima, hrvatskim braniteljima i ljudima dobre volje okupili 
smo se na Medvedgradu 8. listopada 2010. godine u 12:00 sati sa nakanom odavanja 
počasti Domovini Hrvatskoj na Dan Neovisnosti Republike Hrvatske. 
 

Sa hrvatskim barjakom na čelu  
u organiziranoj koloni smo došli do spomenika podno južne kule. 

 



 4 

   
 

 
 
 
 



 5 

 
 

 
 
 
 



 6 

 
 

 
 
 



 7 

 
Dio zbora Hrvatska Bašćina otpjevao je himnu Lijepa naša Domovino,  

a cvijeće su položili članovi kluba veterana 148. br. HV. 
 

 
 

Nakon molitve i minute šutnje za sve koji su dali život za Domovinu, 
 

o spomeniku Oltaru hrvatske domovine  
zborio nam je hrvatski branitelj, časnik HV - poručnik Milan Zanoški  

(donosimo u cijelosti tekst govora)  
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Obraćanje izaslanika ravnateljice Javne ustanove Park prirode Medvednica 

 
 

Pjesmom zbora Hrvatska Bašćina "Bože čuvaj Hrvatsku" 
 

i zajedničkim slikanjem nazočnih, 
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uz poziv da se okupimo u 10:00 sati na svaki Hrvatski Državni praznik (30. svibnja – za 
Dan Državnosti, 25. lipnja – za današnji Dan Državnosti, 5. kolovoza – za Dan 

domovinske zahvalnosti i 8. listopada – za Dan neovisnosti) 
 

okončali smo službeni dio obilježavanja. 
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Pićem u restoranu Medvedgradski podrum nastavili smo druženje gdje smo svi nazočni 
potpisali razglednice sa motivom počasne bojne HV generalima zatočenima u Hagu, 
Dariju Kordiću, generalu Mirku Norcu i generalu Branimiru Glavaš.  
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Razgledavanjem dvorca Medvedgrad 

rastali smo se uz pozdrav, 

doviñenja, 

do 30. svibnja 2011. na Dan Državnosti,  

Dan hrvatskog Sabora i  

Dan branitelja grada Zagreba 

 u 10:00 sati 

na Oltaru hrvatske domovine. 
 
 
 
 
 

Organizatori: HRVATSKI BRANITELJI 

zajednički nazivnik za sve koji Domovinu i njenu Slobodu  

nose u srcu. 
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Tekst izgovoren nazočnima na obilježavanju 
 
 

OLTAR HRVATSKE DOMOVINE 
 
Od povijesnog trenutka koji se zbio 30. svibnja 1994. godine u 10:00 sati kada je u čast 
Dana državnosti predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuñman svečano upalio 
vječnu vatru, spomenik se i službeno zove OLTAR HRVATSKE DOMOVINE. 
 
Po svršetku svečanosti otvaranja spomenika, predsjednik Republike Hrvatske upisao je u 
knjigu dojmova: "Na Dan državnosti, 30.svibnja 1994. na četvrtu obljetnicu uspostave 
demokratske vlasti u Hrvatskoj, kao državni poglavar samostalne i nezavisne, suverene i 
meñunarodno priznate države Hrvatske, upalio sam vječnu vatru i položio vijenac na Oltar 
Domovine podignut u čast svih onih koji su ginuli, patili i živjeli za slobodnu Hrvatsku. Neka 
ovo spomen-obilježje u ozračju povijesnog nam hrvatskog grba na Medvedgradu, 
nekadašnjem sjedištu vladara i svjetovnih i crkvenih velmoža iznad današnjeg Zagreba, 
glavnog grada svih Hrvata, postane stjecište svih hrvatskih ljudi iz Domovine i svijeta, svih 
grañana Hrvatske. 
Oltar Domovine na Medvedgradu biti će takoñer mjesto na kojemu će i predstavnici stranih 
zemalja neznanom hrvatskom junaku i suverenosti hrvatske države odavati počast." 
 
Kroz sva vremena, i u svim narodima, uvijek, i uvijek, i svugdje, Sloboda je – i samo 
Sloboda – bila, i bit će, ona sveta Svjetlost koja obasjava put naroda kroz nesigurne 
vjekove. 
Njoj se, Slobodi, utječe ufanje, srčani juriši, cijeli život, nju pjesnik slavi: 

"O lijepa, o draga, o slatka Slobodo, 
dar u kom sva blaga višnji nam Bog je do." 

 
Kako je samo silno i veliko vjerovanje naroda na njegovu trnovitom putu u Slobodu! Kako 
uopće pojmiti tu golemu snagu koja pokreće čista počela u kojima se ukazuje sam 
Stvoritelj!? Kako? I kojim imenom pokriti ljubav, dirljivu hrabrost svih onih koji s vjerom u 
Slobodu proñoše kroz smrt znajući da "navik on živi ki zgine pošteno."!? 
Sloboda dolazi s drhtajem zemlje! 
U višestoljetnoj povijesti hrvatskog naroda Sloboda je krunila vremenska razdoblja našom 
Državom – kneževinom i kraljevinom – ali, na žalost, bila su i velika razdoblja bez 
Slobode, to jest bez Države. Hladna oštrica mača presjekla je san o Slobodi kralju 
Svačiću, Zrinskom i Frankopanu, Kvaterniku i Radiću, Vokiću, Goranu Kovačiću, Stepincu, 
Bušiću... I dobro znamo da je pravo ime hrvatske Golgote – Gvozd, Krbavsko polje, Bečko 
Novo Mjesto, Siget, Rakovica, Bleiburg, Krašić, Vukovar...  Evo, htjelo se toliko stoljeća, 
toliko boli i smrti, da se danas, napokon – i nanovo – prolomi glas, kao onda na 
Duvanjskom polju, da se, velim, prolomi glas VIVAT, VIVAT CROATIA, i na Trgu bana 
Josipa Jelačića u Zagrebu, i diljem Domovine, koji će otvoriti prostore mitskih svitanja za 
kojima žudi Sloboda. 
Upravo toj, i svetoj i slavnoj Slobodi, htjelo se dati trajno i dostojno obilježje u – konačno – 
slobodnoj Hrvatskoj. Stoga je i formirana autorska radna skupina projekta "Obnova 
Medvedgrada u čast hrvatske Slobode", koju je za svoga posjeta Medvedgradu 1992. 
inicirao predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuñman. 
 
Samo pak oblikovanje Memorijalnog obilježja u čast hrvatske Slobode u sklopu je cjeline 
posla na dvorcu – burgu, ali je i zaseban autorski posao, koji je povjeren kiparu Kuzmi 
Kovačiću, čiji je prijedlog, na pozivnom natječaju (1993.) odabran za realizaciju. Prostor na 
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kojemu će biti trajno postavljeno odabrano rješenje odreñen je na platou podno južne kule, 
koji je omeñen ruševnim obrambenim bedemom "zatvarajući" prostor u skladnu cjelinu. 
Već je na kiparovoj maketi-prijedlogu bilo jasno razvidno, da je kamen osnovni materijal iz 
kojeg će biti izgrañen spomenik. 
Spomenik je sastavljen od ukupno deset vrsta kamena simbolički iz svih hrvatskih krajeva. 
Iz okolice Dugopolja (kraj Splita) sivo-zeleno-plavkasti "zeleni jadran"  
i smeñkasti "dolit", iz Trogira sivkasto-bijeli "seget", iz Istre žuto-smeñkasti "kanfanar", iz 
šibenskog kraja crvenkasto-sivi "rozalit", iz karlovačkog kraja dolazi "sivi vapnenac", iz 
Slavonije "sivi granit", iz Sinjskog kraja dolazi crvenkasto-sivo-smeñi "alkasin", sa Brača 
dolazi glasovita "dračevica", a Žuti "bizek", posvećeni kamen skinut je pri obnovi 
zagrebačke katedrale. Velike staklene kocke ili "ploče mora" lijevao je zajedno s kiparom 
Kovačićem Pino Signoretto, vlasnik i majstor ljevač stakla u istoimenoj glasovitoj 
staklarskoj radionici u Muranu kraj Venecije. 
Skulptura je, meñutim, odreñena Zemljom, horizontalom tla i kompozicijskom strukturom 
kvadratnih kamenih kubusa i kvadrata, kao i plavim staklenim pločama koje zrcale naše 
more, sažimljući sve u simbol hrvatskog grba. 
Ovdje se hrvatski grb rastvara u skulpturu hrvatskog grba, koji bogatom simbolikom 
izražava čitavu domovinu, šireći se po zemlji na površini od 8x8 metara. Na središnjem i 
najvišem kamenom bloku napisana je prva strofa "Lijepe Naše", dok je na drugoj, zadnjoj 
strani istoga kamena uklesan Višeslavov križ, što je , tvrdi Živko Kustić "dostatna naznaka 
da je spomenik na Medvedgradu kako hrvatska tako i katolička baština". Tik ispred ovoga 
najvišega i najdominantnijega kamena položen je kamen na kojemu je natpis hrvatskoga 
kneza Branimira iz Šopota, kod Benkovca. 
Spomenička skulptura izgrañena je od kvadratnih kamenih ili staklenih oblika, zatvarajući 
se, takoñer, u veliku kvadratnu cjelinu oko koje se može opisati krug, koji je simbol 
savršenstva, ali i Boga. 
No spomenik je, nadasve, simbol i stvarnost slobodne nam Domovine Hrvatske, mjesto 
gdje ćemo štovati naše mrtve, mjesto gdje će gorjeti Vječni plamen našoj Slobodi kroz sva 
vremena. Uvijek! I uvijek! 
 
Izvor iz knjige Milan Bešlić: OLTAR HRVATSKE DOMOVINE 
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Dostojno obilježimo Dan neovisnosti, Hrvatska je to  zaslužila 

 U Hrvatskoj još nije zaživjelo dostojanstveno obilježavanje državnih blagdana. To 
potvrñuje činjenica da veliki broj hrvatskih grañana ne zna nabrojati državne 
blagdane i datume njihova obilježavanja niti na bilo koji način u istom sudjeluju. 

Poseban problem je što niti službene institucije, od državne do lokalne razine, 
nemaju usuglašen protokol pa je obilježavanje državnih blagdana u pravilu 
prepušteno stihiji i inicijativi pojedinaca. 

Ove godine je ipak učinjen napredak u planiranju i središnjem obilježavanju 5. 
kolovoza - Dana pobjede, Domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja, ali je isto 
izostalo na razini brojnih lokalnih zajednica. 

Sve nacije ponose se barjakom, a mi? 

Sve nacije ponose se svojom zastavom i ističu je u svakoj prilici, dok se kod nas ne 
provodi niti zakonska obveza o isticanju državnih obilježja na javnim mjestima niti itko 
to nadzire. Podsjetimo se samo Amerikanaca koji svoja nacionalna obilježja ponosno 
ističu u svakoj prilici, pa gotovo da nema kuće koja u svom dvorištu nema zastavu. 

I dok se u suvremenom svijetu državnim blagdanima pridaje veliko značenje 
organiziranjem svečanosti, domoljubnih i obiteljskih okupljanja, parada, sportskih 
dogañaja, medijskih osvrta, piknika, vatrometa i sl., u Hrvatskoj se primjenjuju 
„protokoli" svojevrsne šutnje o nacionalnom ponosu i samosvijesti. 

To se najbolje iščitava kroz nisku razinu svijesti službenih struktura, medija i samih 
grañana o značajnosti obilježavanja takvih blagdana. Sve se svelo na neradni dan, 
čestitke grañanima, na polaganje vijenaca i sve stidljivije isticanje državnih zastava 
gotovo isključivo na službenim mjestima. 

Nadugo i naširoko bi se dalo razglabati zašto se ne obilježavaju primjereno državni 
blagdani u našoj zemlji. Pravi odgovor može dati sociološka analiza koju svakako 
treba provesti. 

Bombardiranje Banskih dvora 

Danas obilježavamo Dan neovisnosti – dan kojim je Hrvatska proglašena 
samostalnom i neovisnom državom. Sabor Republike Hrvatske toga dana 1991. 
godine jednoglasno je donio Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike 
Hrvatske s bivšom državom SFRJ. Sabor je pritom utvrdio da Republika Hrvatska 
više ne smatra legitimnim i legalnim ni jedno tijelo dotadašnje SFRJ, te da ne priznaje 
valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije, koja 
više kao takva ne postoji. 

Ta značajna povijesna odluka, na kojoj se temelji hrvatska suverenost i neovisnost, 
donesena je u jeku agresije na Hrvatsku, nakon neuspjelog pokušaja da se raspad 
bivše države riješi mirnim putem. Dan ranije zrakoplovi JNA, u nakani da obezglave 
Hrvatsku, bombardirali su povijesnu jezgru Zagreba i Banske dvore u kojima je bilo 
smješteno tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuñmanom. 
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Zbog tih okolnosti, kao i mogućih novih zračnih napada na Zagreb, povijesna je 
sjednica svih triju saborskih vijeća održana 8. listopada 1991. godine u podrumu Inine 
zgrade. I nakon proglašenja svoje neovisnosti hrvatski narod je, kao niti jedan drugi 
narod u Europi, svoju samostalnost i slobodu morao mukotrpno braniti, očuvati i 
izboriti podnoseći velike žrtve u agresiji na Hrvatsku tijekom Domovinskog rata. 

Ponosno istaknimo stijeg na kućama 

Ovaj blagdan trebao bi biti značajan za svaku hrvatsku obitelj, za sve ljude koji žive u 
našoj domovini. Hrvatska u načinu obilježavanja ovog i svih drugih značajnijih 
državnih blagdana prepoznaje dosegnuti stupanj političke zrelosti nacije, njezinu 
tradiciju, kulturu i samopoštovanje, ali i aktualni trenutak u njegovim različitim 
aspektima. 

Stoga je u budućnosti ovaj i sve druge hrvatske državne blagdane potrebno 
primjerenije i dostojanstvenije obilježavati, uz obvezno odavanje počasti hrvatskim 
žrtvama za slobodu i državnu nezavisnost, primjerenijim medijskim osvrtima, 
isticanjem državnih zastava na zgradama te organiziranjem prigodnih manifestacija u 
što je potrebno uključiti i sve hrvatske grañane. 

Dostojno obilježimo nadolazeći praznik - Dan neovisnosti Republike Hrvatske te 
ponosno istaknimo Hrvatski stijeg na našim kućama i svim za to predviñenim 
mjestima. 

Pokažimo poštovanje prema svojoj zemlji i u krvi izvojevanoj slobodi i neovisnosti! 

Petar Škorić 
  
 
Hvala Vam na pažnji. 

Milan Zanoški, HRVATSKI BRANITELJ 

 


