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На извештајној годишњој Скупштини СУ ПСД „Поштар“ Нови Сад, 07. фебруара 2014.

Свечано и весело
Анализа планинарског рада Друштва у 2014. години презентирана је кроз
конферансу др. Милана Бреберине. Минутом ћутања одали смо почаст преминулим
члановима „Поштара“ између две Скупштине: Марку Јосимовићу и Анђелки Рајић.
Поздравили смо госте из планинарских друштава: „Железничар“, „ГСП“, „Нафташ“ из
Новог Сада као и „Балкан“ из Београда.
Председник Друштва, Томислав Стаменић прочитао је извештај о раду који је на
основу детаљног увида и архиву израдио Горан Ђуричић.
Видео презентацију коју је Горан припремио нисмо могли да видимо због
техничких проблема домаћина у Дому војске Србије.
Ту презентацију можете да видите у прилогу ове репортаже.
О кретању финансијских средстава говорила је Стојанка Вуков.
Плани рада и Календар акција за 2015. годину презентовао је Боривоје Вељковић.
Он је упознао присутне са пласманом чланова „Поштара“ у конкуренцији друштава
– клубова и планинара у Планинарском савезу Војводине за 2014. годину. Категорисани
су планинари у 6 категорија: Јуниорке, јуниори, сениорке, сениори, ветеранке и
ветерани. Поред ових планинарских категорије који су рангирани на основу бодова за
освојене врхове планина категорисани су и: Алпинисти, спортски пењачи оријентирци
и учесници трекинг лиге. На основу успеха појединаца утврђен је и пласман Друштава
– Клубова.
У прилогу је преглед рангираних чланова у коме су приказани резултати
првопласираних и резултати – пласман чланова „Поштара“ из Новог Сада.

Наши излети и успеси. Били смо на планинама:
У иностранству: Koszeg (Мађарска), Пирин (Бугарска), Крндију и Иванчицу
(Хрватска), Олимп, Фалакро, Пангео и Тасос (Грчка), Виторог (БиХ).

У Србији: Рајац и Сувобор, Тару, Троглав и Чемерно, Јадовник, Цер, Авалу, Голију,
Јабланик, Мироч.

И још: Радили смо поново на акцији обнове Фрушкогорске трансверзале.

Подржали Фрушкогорски маратон маркирањем и дежурством.
Опет учествовали у статистици за ’’Најпланинара Војводине’’ и приметно се рангирали
у свим категоријама...

Вишедневне акције: Тара (7 дана), Дурмитор (6 дана), Волујак – Биоч (6

дана), Крндија и Папук (6 дана), Олимп (4 дана), Пирин – Фалакро (Пангео) и Тасос (17
дана).

Викенд акције: Височица, Проклетије, Динара,Камнишко – Савињски алпи,
Кучке планине, Комови, Дурмитор, Власина.

Планине које смо обишли индивидуално:

Маријана Докић на највишем врху Африке: Килиманџаро – Ухуру пик 5895м.
И још једна експедиција: Мароко: Маријана Докић на врху Велики Атлас – Toubkal
4167м.
Маријана Докић успешно је завршила обуку на зимском алпинистичком курсу.

Зимски успони: Хајла, Трем, Ртањ, Рила, Бјеласица, Дурмитор, Маглић.
О члановима Друштва који су били активни у реализацији прошлогодишњих
активности говорио је Давор Зеленика. Председник је уручио Захвачнице Друштва за
прошлогодишњи рад: др. Даници Обрадовић, Љубинки Манојловић, Драгињи Kаран,
Зорици Живанац, Зорану Марунић и Душку Чулић. Маријани Докић додељена је
посебна Захвалница Друштва за освојено прво место у категорији планинарки –
сениорки у Војводини. Највиши врх међу „Поштарима“ освојила је Маријана Докић.
Попела се 14.2.2014. на Килиманџаро. Највиши врх Афричког континента Ухуру Пик
висок је 5896 мнв. Овим резултатом кандидовала се у Планинарском савезу Србије за
категорији Врхунског спортисте националног разреда које проглашава и рангира
Спортски савез Србије.
Највише излета у прошлој години водио је Цветин Ристановић.
Планинарски савез Србије доделио је шестогодишњој Анђели Ненадовић
Захвалницу, за успон на врх планине Пирин, Вихрен 2914м. Анђела је најмлађа
планинарка из Србије која се у 2014. години попела на врх преко 2900 метара
надморске висине. Ако их је било нису се кандидовале за категоризацију.
Књига – водич „УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ“ чији је аутор Боривоје
Вељковић, наш члан, објављена је на енглеском језику у децембру 2014. године.
Издавач је ДОО „САМАРИЈА“ Нови Сад.
У прелепом и свечаном амбијенту велике сале Дома војске Србије уприличена је
мала изложба фотографија, амблема, плаката, беџева и значака са планинарских
акција у претходним годинама.
Била је то увертира за свечану Скупштину Друштва која се планира половином
новембра 2015. године. Тада ћемо обележити 60 година од оснивања планинарског
друштва „Поштар“ у Новом Саду.
За весело расположење побринули су се музичари и неуморни певач. Оркестар је
у свом програму свирао музику за плес и коло, народне и рок песме, а било је и
бећараца.
Уз пријатан ручак провели смо дивно поподне.
Текст и снимке и за сајт приредили: Душко Косјер и Боривоје Вељковић

