ПСД „Поштар“ Нови Сад

ДЕЦА И РОДИТЕЉИ ПЕШАЧЕ ЗАЈЕДНО, Фрушка гора, 13. октобар 2018.

ЈЕСЕЊЕ БОЈЕ РУЈА НА ФРУШКОЈ ГОРИ
Освануо је диван дан сунцем обасјан. Субота ујутро. Међумесна
аутобуска станица у Новом Саду. На перону са кога полази приградски БУС број 64 за
Буковац оклупља се група учесника који су планирали да проведу дан на деветом пешачењу
стазама Фрушке горе у друштву родитеља и деце. Приметио сам да су присутни баке и деке.
Старт пешачења заказан је за 09:00 часова, на окретници БУС - а у Буковцу. Приметан
је већи број аутомобила којима су учесници дошли на старт.
Катарина Паљић, организатор овог пешачења и дружења на планини донела је за
учеснике акције пригодне беџеве и флајере са основним подацима о Буковцу, песникињи
Милици Стојадиновић - Српкињи, родом из Буковца и православном храму у овом
живописном фрушкогорском месту.
Присутне је поздравио Боривоје Вељковић и
најавио пешачење планираном стазом ка
планинарском дому на Стражилову са жељом да
следећи пут учесници поведу њихове ближње из
фамилије и комшилука на активан дневни боравак
на Фрушкој гори. Кренули смо благом узбрдицом до
планинарске " црне стазе број 4", којом се од
Пероварадина стиже до дома на Стражилову, а која
се протеже северним обронцима Буковца поред
њива, тик иза последњих кућа. На банкинама стрме
стазе шаренило јесењих боја у крошњама руја.
Настављамо таласастом заравни према
истоку, до првих викендица и даље ленијом између
њива до винограда на Авали. Кота, Авала 315мнв
налази се на гребену Черат. Ту је раскрсница
обележених планинарских стаза које на разне
стране усмеравају планинаре према: на исток ка
Сремским Карловцима, на југ према планинарском
дому "Стражилово" на Черату, ка Чардаку на
Стражилову и Бранковом гробу, на запад према
Буковцу и Петроварадину и према Буковцу и "Масној
ћупи", планинарском дому под Главицом и ТВ торњу.
Стигли смо у Дом и ту направили паузу од око сат времена. Дочекали су нас Жељко и
Бране. Било нас је 44 у колони на поласку из Буковца. На Стражилову нам се придружило још
10 учесника. Међу учесницима поред родитеља, бака и дека било је 21 дете, предшколског и
основношколског узраста.
Окрепили смо се на тераси испред Дома, ужинали, уживали у пријатним разговорима и
са децом дружили на дечјем игралишту у шуми.
Упознали смо се са ботаничком игрицом која је преко инфо-табли пружала информације
посетиоцима о арборетуму - биљкама и дрвећу које се налазе у околини Дома. Према
зацртаном плану уследио је повратак у Буковац. Спустили смо се широким земљаним путем
до Стражиловске долине до обале Ешиковачког потока и кренули према западу ка Селушту и
Буковачким лединама деоницом "Буковачког маратона".
Ушавши у Буковац зауставили смо се поред православног храма и родне куће
песникиње Милице Стојадиновић - Српкиње. До аутобуске станице на окретници стигли смо у
13 часова на полазак БУС-а у 13:15.
Хвала свим учесницима на масовном одзиву, лепом и пријатном дружењу.
Уз фото-репортажу која следи поздравља вас и позива на дружење Бора.
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Пре старта снимак за успомену у Буковцу

Катарина дели учесницима беџеве и флајере

На излазу из Буковца ка Стражилову, око нас разне боје руја

Катарина уппознаје присутне са детаљима из данашњег програма
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На "црној стази број 4" којом се од Петроварадина (окретница БУС-а број 3) може стићи до
планинарског дома "Стражилово" на Черату

Ка коти Авали, кота 315 мнв на Черату

Путокази на коти Авала

Путокази на "Авали", снимци за успомену
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Планинарски дом "Стражилово" на Черату је почетак (КТ1) Фрушкогорске трансверзале.

Инфо-табла за видео игрицу Арборетум, ботаничка башта око Дома. У игри је 50 биљака.

Учионица на отвореном, ботаничка башта Стражилово –
видео игрица Арборетум – инфо табле испред Дома
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Игралиште у шуми испред Домa Љуљашка у шуми испред Дома

Породица Радновић са Катарином (6 месеци)

Са букетом руја ка стражиловској долини

У долини Ешиковачког потока
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Стигли смо у Буковац

Испред родне куће песникиње Милице Стојадиновић - Српкиње

Дођите нам опет и поведите оне којима сте причали како нам је било. Дођите и Ви који сте
прочитали извештај и погледали снимке који дочаравају наш боравак на Фрушкој гори у
дружењу и пешачењу са децом и родитељима.

Снимили:
Мира Радусин, Катарина Паљић, Славица Рашуо, Мариана Секе и Боривоје Вељковић,
За сајт припремио Боривоје Вељковић
На сајту објавила Катарина Паљић
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