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Извештај о активности ПСД „ПОШТАР“ Нови Сад – Огранак ПКЦ „ДУНАВ“ Нови Сад
у јануару 2014. године.
I - 09. јануар 2014. Оснивачки скуп Огранка планинара.
-

После одлуке чланова ПСД „ПОШТАР“ Нови Сад од 23.12. 2013. године да се оснује
огранак планионара у ПКЦ „ДУНАВ“ Нови Сад иницијативни одбор одржао је
Оснивачки скуп иницијативног одбора и будућих чланова ПСД „ПОШТАР“ Нови Сад –
Огранак ПКЦ „ДУНАВ“ Нови Сад одржан је у просторијама Удружења ПКЦ „ДУНАВ“
Нови Сад у Железничкој улици са почетком у 19 часова.
- Оснивачком седницом председавао је Милан Гутић, председник Удружења ПКЦ
„ДУНАВ“ Нови Сад.
Било је присутно 12 будућих чланова Огранка и три члана из матичног Друштва.
- Поред Председника у радном председништву био је Боривоје Вељковић члан ПСД
„ПОШТАР“ Нови Сад, задужен за рад са огранком испред матичног Друштва.
- Присутнима је подељен Календар акција ПСД „ПОШТАР“ Нови Сад, флајер о новој
књизи – Водичу по излетничким стазама Свете Фрушке горе (УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ
ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ) и каталог могућих активности у области планинарења (трекинга)
и туризма аутора Боривоја Вељковића.
РАДНИ ДЕО:

Присутне је поздравио Милан Гутић и упознао их са идејом и циљевима
организовања Огранка. Боривоје Вељковић се присутнима обратио са образложењем
Календара акција за 2014. годину, о подацима о ПСД „ПОШТАР“ Нови Сад и потреби да
се присутни чланови активно учествују у реализацији планираних акција. Разговор је
настављен коментарима и питањима присутних у вези са планинарском опремом и
начином реализације излета на терену. У старту су присутни прихватили идеју и
исказали жељу за учлањењем у планинарску организацију.
Уследио је одговор да ће чланови постати плаћањем чланарине на редовној годишњој
Скупштини ПСД „ПОШТАР“ Нови Сад која ће се одржати у фебруару 2014.
Присутни су се једногласно, акламацијом, сагласили са иницијативом да се
формира Огранак планинара при ПКЦ „ДУНАВ“.
Председник Удружења је обавестио присутне да се већ 11. јануара планира
одлазак на Републичку планинарску акцију: „Божићни успон на Ртањ“.
Наставили смо разговор уз коктел који је Предедник припремио поводом
оснивања Огранка.
Присутни:
Из ПКЦ „ДУНАВ“ Нови Сад: Милан Гутић, Душица Девић, Драган Зорић, Милан Разић,
Драгана Пап, Душан Гњатић, Срђан Поповић, Марија Павлов, Петар Шаренац, Добривоје
Павлица, Добрила Тарбук и Милан Јапунџић.
Из ПСД „ПОШТАР“ Нови Сад: Боривоје Вељковић, Милорад Топић и Митхат Капетановић.
Састанак завршен око 20 часова.
Нови Сад, 09.01.2014. године

Запосник водио Боривоје Вељковић

II - 11. јануар 2014. Једнодневни излет.
-

Милан Гутић организовао је одлазак шест будућих чланова Огранка на Ртањ. Време
излета било је суначано са благим поветарцем. Код мотела „Балашевић“ на
регионалном путу Параћин – Зајечар одвојили смо се према селу Ртањ. Део учесника
стигли смо код сепарације камена Мирово (370м). Они су кренули на успон са северне
стране до врха Шиљак (1565м). Било их је више стотина. По доласку на полазну тачку за
успон са јужне стране у село Ртањ (580м) прикључили смо се учесницима који су
кренули ка врху са јужне стране. Било их је пар стотина. Припадници Горске службе
спасавања обезбеђивали су учеснике поставивши алпинистичку ужад (гелендер) дуж
стрме стеновите деонице како се при успону и силаску неко неби стрмекнуо низ
падинунаиз влажну стену. Пешачили смо до седла (980м) око 5км и после краћег одмора
и пријатног разговора са планинарима из: Кикинде, Ниша, Београда и других градова
широм Србије кренули назад ка селу. Остали су наставили још око сат ипо до врха.
Приликом успона и силаска били смо сви добро расположени. Купили смо везе сувог
Ртањског чаја. По доласку у штаб Организатора пријавили смо учешће и добили
учесничке књижице и захвалницу за учешће Друштва-Огранка на акцији. Ручали смо
пасуљ који су домаћини припремили за учеснике.
Организатор ОПСД „Драган Радосављевић“ из Зајечара добро је организовао велику акцију
Било нам је жао што нисмо отишли до врха планине. Успон до врха жртвовали смо ради
одласка до Гамзиграда и археолошког локалитета „ФЕЛИКС РОМУЛИЈАНА“.
Царска палата Галерија Максимијана коју је саградио крајем 3. и почетком 4. века.
У поподневним сатима кренули смо ка Новом Саду.
- Учесници: Милан Г. Милан Ј, Лариса К, Руслан К, Маша А. и Бора В.
III - 12. јануар 2014. Једнодневни излет.
-

-

Милан Гутић организовао је одлазак у Чајниче и на планину Цицељ. Посетили смо Цркву
успења Богородичиног у којој се чува чудотворна икона Пресвете Богородице Чајничке
Краснице и иконе Светог Јована Крститеља. Обишли смо извор у подножју планине Цицељ
из кога се доводи вода до фабрике „Рајске воде“ у Чајничу. Са замеником начелника
Чајнича посетили смо Ловачку кућу на Трајану (око 1100м) и обишли Поникве, село у коме
се налазе објекти напуштене школе и продавница. Разлог наше посете је сарадња са
планинарима из Чајнича са циљем адаптације напуштених објеката за планинарски дом
(око 1100м). На заједничком ручку са носиоцима планинарских активности у Чајничу
договарали смо се о разменама посета на Фрушкој гори и Цицељу. Понудили смо сарадњу
у наставку започетих активности на осмишљавању садржаја на Цицељу за долазак
планинара, обележавању стаза, изради авантуристичког парка и трасирању трансверзалног
планинарског пута до Метаљке на граници са Црном Гором. Дестинација Метаљка је због
руже ветрова коришћена као санаторијум, ваздушна бања у време Аустроугарске
монархије, а ту је у време одмора боравио и краљ Александр Карађорђевић.
Учесници: Милан, Жељко, Љуба и Бора.

IV - 14. јануар 2014. Договор за учешће на планиране акције до краја јануара.
Милан, Бора и Жељко имали су радни састанак у вези припреме сусрета за четвртак 16.01.
Договорили смо се да свим члановима који су били на Оснивачком састанку пошаљем
извештаје о до сада учињеном и позиве за излете који следе до краја Јануара.
V - 18. јануар. 2014. „Павласов меморијал“, традиционална акција нашег матичног Друштва
на Фрушкој гори: Беочин манастир – Осовље – Црвени Чот – Павласов чот – Беочин манастир.
Програм у прилогу.
VI - 25. јануар 2014. „Светосавски излет“, традиционална акција матичног Друштва на
Фрушкој гори: Сремски Карловци – Черат, планинарски дом – Столови – ЕЛВ НОРЦЕВ –
Иришки венац – Краљева столица – Поповица. Према жељи учесника пешачење може да се
скрати одвајањем на неколико места: Од Стражилова ка Буковцу и Петроварадина. Од
Столова ка Главици и Сремској Каменици. Од ЕЛВ - НОРЦЕВ или Иришког венца ка Парагову.
Програм у прилогу.

