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СВЕТОМ САВИ У СПОМЕН
У суботу 24. јануара 2015. године одржан је 25.
Светосавски излет на Фрушкој гори. У јутарњим часовима
аутобусом ГСП из Новог Сада или сопственим превозом
дошли су у Сремске Карловце (90м) планинари из
Суботице, Новог Сада и Београда. На тргу код чесме
„Четири лава“ окупила се група од 35 учесника. Организатор
излета у спомен на Светога Саву су чланови ПСД „Поштар“
из Новог Сада. Присутне је поздравио Давор Зеленика.
Свечаном песмом - Светосавском химном коју је Давор
повео у центру Сремских Карловаца пратили су сви
учесници. Присутни мештани са одобравањем су испратили
групу планинара који чувају традицију на српског светитеља
Саву. На пешачење дуго 25 км учеснике су повели Цветин
Ристановић и Давор Зеленика. Водичи на зачељу колоне
били су Боривоје Вељковић и др. Милан Бреберина. Водичи
за везу у колони били су Маријана Докић и Горан Ђуричић.
На изласку из Сремских Карловаца у колони је ходало
43 учесника. Мања група се придружила главној на успону
ка Черату.
Јутро је освануло са кишом. Стаза је расквашена, блатњава. Излетници су неустрашиви.
Планинари су адекватно опремљени за пешачење и боравак у планини по кишовитом
дану.Традиција је настављена. Прва пауза направљена је у планинарском дому „Стражилово“
(284м) на Черату. Домаћин у дому Жељко послужио је госте топлим чајем, кафом и пивом.
Пауза је добро дошла за доручак после првог часа пешачења. Већина се определила да
остане у Дому и касније крене краћим стазама ка Буковцу и назад у Сремске Карловце.
Око 11 часова из Дома настављамо даље ка Поповици преко Масне ћупе, ТВ торња код
НОРЦЕВ-а, Иришког венца и Краљеве столице. Десеторо најупорнијих наставило је дужом
стазом преко Свете Фрушке горе до планираног циља. Пратимо деоницу Црне стазе број 4 од
„Стражилова“ преко коте Авала (315м) и Селишта до коте Дирек (321м) изнад Буковца. Око 12
часова стигли смо на Масну ћупу. Киша непрестано пада. Следећи сат хода провели смо на
деоници до Астала (Столови - 473м) где се наша траса уклапа у део Зелене стазе број 6 која је
трасирана од Парагова преко Главице и Столова до ТВ торња (516м) – НОРЦЕВ-а. Овде на
Асталу киша се претворила у ситне оштре пауље. Изашли смо на гребен и асвалтним путем
кренули ка ТВ торњу и иришком венцу. Магла је све гушћа. Пахуње су све веће. Код торња се
не види даље од десетак метара. Пролазимо поред ТВ торња. Назиру се контуре првих
десетак метара висине стуба у подножју. Остатак се губи у магли. Ветар појачано дува. Хладно
је. Пролазимо поред споменика на Иришком венцу (509м). Невидимо га у магли. Око 13 часова
на превоју Иришки венац (451м) испијамо чај. Настављамо преко Краљеве столице (506м) до
Поповице где стижемо око 15:30 часова. Одморило смо у планинарском дому „Железничар“
(302м). Хвала учесницима што настављају традицију да се не заборави спомен на Светог
Саву.
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