ПСД „Поштар“ Нови Сад
СУ ПЛАНИНАРСКО СКИЈАШКО ДРУШТВО „ПОШТАР“ НОВИ САД
21000 НОВИ САД, улица Народних хероја бр.2, Телефон: 021 4848-539
Телефон за контакт: 060 633-5124, Томислав Стаменић председник
Телефон водича: 021 432-438, 064 236-9524, Боривоје Вељковић
Е–пошта: psdpostar@gmail.com Е-сајт: www .psdpostar.org.
ПИБ:102676375, Жиро рачун:310-7748-55 НЛБ Континентал банка Н.Сад

Основна планинарска обука ПСС од фебруара до маја 2018.

ТЕОРИЈА И ПРАКСА ЗА ПОЧЕТАК
Извршни одбор ПД “Поштар” из Новог Сада је својом одлуком формирао
Организациони одбор за реализацију Основне планинарске обуке (ОПО) са „Удружењем
војвођанских учитеља“ (УВУ): Боривоје Вељковић, др Милан Бреберина и Вера Стојшић
Гашпаровски у оквиру пројекта (УВУ): „Пешачењем и планинарењем до здравијег живота“.
Пројекат је одобрен од стране Министарства Србије за просвету.
У договору са кандидатима, теоретски део је реализован 25. фебруара 2018. године,
а наставак на редовним састанцима Друштва у току месеца марта и у току практичног
дела Основне планинарске обуке ПСС.
Усмени и практични део Обуке одржаћемо на планинарским акцијама, по завршетку
теоретског дела на: Фрушкој гори 25. марта, у оквиру програма Царска бара,
Идвор,Тителски брег 22. априла и на Фрушкој гори 12. и 13. маја 2018. године.
О овој одлуци упознали смо наше чланове на редовној годишњој Скупштини ПСД
којој је присуствовала и председница УВУ Вера Стојшић Гашпаровски.

Детаљи са редовне годишње Скупштине ПСД „Поштар“ Нови Сад, 17.02.2018.
Теоретски део основне планинарске обуке одржан је 25. фебруара 2018. у просторијама
Завода за заштиту природе у Новом Саду

Вера Стојшић Гашпаровски поздравља присутне на почетку обуке
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Исо Планић говори о топографскјим картама Катарина, Далибор и Горан (с десна)

Боривоје Вељковић

др Милан Бреберина

професор Исо Планић

Снимак за успомену са председником ПСД «Поштар» Нови Сад Томиславом М. Стаменићем

Практични рад (ОПО):

Основна планинарска обука (ОПО) на терену
Фрушка гора, 25. марта 2018. На иницијативу младих чланова ПСД „Поштар" Нови
Сад, Катарине и Далибора организовали смо пешачење по пролећном снегу на падинама
Фрушке горе.
Они су одредили трасу. Изабрали су „Занатлијски планинарски пут“.
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Боривоје Вељковић, водич ПСС – један од предавача теоријског дела обуке коју су
њих двоје похађали, одредио је да им ово планинарење буде практични део обуке.

Планирање излета, дужина и сатница за дневно пешачење, опрема за пешачење у
снежним условима, кретање у колони, оријентација, сналажење у природи и фотографија.
Кренули су из Петроварадина. Прва контролна тачка (КТ) била им је
Петроварадинска тврђава. Наставили су кроз Рибњак и Каменички парк до друге КТ,
Музеј (спомен кућа Јована Јовановића Змаја) у Сремској Каменици.

Пут их је даље водио до планинарског дома „Под Главицом“- ПД „Занатлија“ из Новог
Сада. Са старијим учеснисима наставили су даље ка Вилиној води, Столовима и Масној
ћупи. Завршили су преко Буковачких ледина поред родне куће Милице Стојадиновић
Српкиње у Буковцу.Било је топло - хладно време. "Баба марта" је изгледа у климаксу?
Катарина и Далибор су самостално обавили задатак одлично.
ПЕШАЧЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ЗА ЗДРАВИЈИ ЖИВОТ
УДРУЖЕЊЕ ВОЈВОЂАНСКИХ УЧИТЕЉА (УВУ) организовало је у оквиру пројекта
"Пешачењем и планинарењем до здравијег живота", обуку учитеља – учитељица за
боравак у природи и преношење знања ученицима о потреби пешачења – планинарења,
упознавању природе, заштићених природних добара Србије и заштити природе. У оквиру
програма реализовали смо теоријске области о заштићеним природним добрима и
Основну планинарску обуку (ОПО) по програму Планинарског савеза Србије (ПСС).
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У недељу, 22. априла 2018. године, реализован је део практичне обуке.
Вера Стојшић Гашпаровски и Стеван Гашпаровски у сарадњи са господином
Оливером Фојкаром из Покрајинског завода за заштиту природе, реализовали су
екскурзијски програм у оквиру кога смо посетили Царску бару, Идвор (музеј Михајла
Идворског Пупина) и Тителски брег.

Инфо табла са основним подацима о заштићеном подручју „Царска бара“ и хотел „Сибила“

Упутили смо се ка ЛАЂИ на пловидбу старим Бегејом
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После вожње Лађом пристали смо на обалу и кренули ка видиковцу

Ка видиковцу са кога се ширио поглед чак до Фрушке горе и Тителског брега

Повратак са видиковца на Царској бари

Идвор, 22. априла. Родно место, спомен кућа и музеј Михајла Пупина
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Пењање на Тителски брег и уживање у погледу на равницу, Дунав и Фрушку гору 22. априла

Боривоје Вељковић и Стева Гашпаровски
на Тителском брегу (с десна)

Оливер Фојкар говори о заштићеним подручјима
Војводине у подножју Тителског брега

У МАЈУ НА ФРУШКОЈ ГОРИ
Савез Друштава Војводине за борбу против рака (СДВ)
из Новог Сада и чланови ПСД „ПОШТАР“ из Ног Сада
организовали су, трећу годину за редом акцију:
„Шетњом до здравља”, у суботу, 12. маја.
У акцији су учествовала четири полазника ОПО.
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Обишли смо ман Раковац, пећину Бели мајдан, били на Змајевцу и у Врднику

Недеља, 13. мај, завршетак ОПО на Фрушкој гори „Славицином стазом“

Пењали смо се по стенама Орловог бојишта и пешачили до „Перине пећине“ и „Поповичког језера“
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На Орловом бојишту

Основну планинарску обуку је похађало и завршило 19 чланова ПСД „Поштар“ Нови Сад и 3 члана
ПД „Равничар“ из Бачке Паланке.Уверења о завршеној ОПО предата су им на Буковачком маратону.

Прилог за сајт припремио Боривоје Вељковић

На сајту објавила Катарина Паљић
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