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На редовном састанку чланова ПСД “Поштар“ Нови Сад одржаном дана, 11. 12.
2018. године присуствовали су: Томислав М. Стаменић, Цветин Ристановић, Катарина
Паљић, Синиша Петров, Душко Косјер и Боривоје Вељковић и гости из ПСД „Железничар“
Милорад Новковић и Сузана Праштало.
Председавао је и белешке на састанку водио Боривоје Вељковић.
Разматран је уобичајени

Дневни ред
1. Извештаји са акција између два сатанка,
2. Наредне акције и
3. Разно.

Радни део
1.1. Извештај са планинарске акције на Рудник (15/16.12.) поднео је Синиша Петров.
Детаљно је описао припрему и реализацију планиране акције под називом „Сусрет
планинара ПТТ Србије“. Програм је подразумевао дружење ПТТ планинара из Београда
(домаћин) и Новог Сада. Већ у току припрема закључили смо да је врло слаб одзив наших
чланова за одлазак на овај Сусрет. Домаћини су планирани термин резервисали за
смештај у њиховом Дому на Руднику. На крају је Синиша тешком муком успео да формира
групу од 14 учесника од којих петоро планинара (три (2 „Поштар“ НС + 1 „Балкан“ БГ) из
Новог Сада, 2 ПД „Раднички“ из БГ и 9 из грађанства). На Руднику су их дочекали
Миломир Ћировић са још 6 чланова ПД „ПТТ“ Београд. Акција је у потпуности успела када
је у питању планинарење по Руднику и успон на Острвицу, али не и сусрет ПТТ
планинара Србије. Позитиван ефекат ове акције је упорност и жеља Синише Петрова да
се акција одласка на Рудник и Острвицу са боравком у ПТТ планинарском дому на
Руднику реализује како се не би обрукали код домаћина. У лику Синише Петрова добили
смо новог актера за чување традиције сусретања ПТТ планинара Београда и Новог Сада.
Поред њега на акцији је учествовао и Душко Косјер.
Детаљи са сусрета су наведени у извештају.
2.1. Крај је године. У јануару 2019. имамо три наше акције на Фрушку гору:
- Новогодишње пешачење (02.01.),
- „19. меморијал Игњата Павласа“ (19.01.) и
- „29. пешачење Светом Сави у спомен“ (26.01.)
Синиша Петров – Синпе је прихватио да за све три акције пешачења по Фрушкој гори
припреми позивна писма и мапе са уцртаном трасом.
Највише пажње у разговору о јануарским акцијама посветили смо „Павласовом
меморијалу“, начин организације и формирања Организационог одбора, одређивању
водича и логистике јер је „19. меморијал Игњата Павласа“ сврстан у Календар
Традиционалних Републичких акција Планинарског савеза Србије, па захтева и посебну
припрему за прихват већег броја учесника од уобичајеног.
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Катарина је преузела обавезу да контактира Канцеларију ПСС и информише се о могућој
субвенцији ПСС за ову ТА ПСС. Предлагано је да Др Милан Бреберина предводи
Оргнизациони одбор у који смо предлагали Катарину Паљић, Боривоја Вељковића,
Синишу Петрова и друге чланове нашег Друштва како би поделили задужења ко ће са
чим да се бави у току припрема и реализације.
Договарали смо се да за учеснике штампамо флајер са пригодним садржајем о Др Игњату
Павласу, да се безимени врх на Фрушкој гори назове „Павласов чот“ 341 мнв, да се
организују меморијална пешачења од Манастира Беочин до „Павласовог чота“ преко
Осовља и Црвеног чота, а повратак ка манастиру Беочин преко Исиног чота и Бранковца.
Да израдимо беџеве и Захвалнице за ПД учеснике на Меморијалу.
Донели смо одлуку да се у 12:10 часова по устаљеној традицији на „Павласовом чоту“
положи букет свежег цвећа и да Др Милан Бреберина одржи пригодну беседу о Др
Игњату Павласу, без паљења свеће и молитве коју је говорио Илија Петровић.
Одлука Управног одбора који је у оквиру редовног састанка заседао је:
Да се на „19. меморијалу Игњату Павласу“ не пали свећа и не говори молитва за
упокојене.
Образложење ове одлуке је:
На „Павласовом чоту“ није гробно место на коме треба да се пали свећа и говори
молитва јер Илија Петровић није свештено лице.
Молитва за упокојене се одржава сваке године 23. јануара код споменика
„Породица“ и на Штрандау на Обали Дунава када се одаје почаст свим жртвама
Новосадске рације међу којима је био и ДР Игњат Павлас.
3.1.Под тачком разно разговарали смо о предстојећој изборној Скупштини Новосадског
планинарског савеза.
Састанак је завршен око 20 часова.
Председавајући на састанку, Боривоје Вељковић
Секретар, Катарина Паљић с.р.

Председник, Томислав М. Стаменић с.р.
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