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ИЗВЕШТАЈ СА ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ

Деца са родитељима на Повлену
Датум:
Време проведено на стази:
Планина / врхови на стази:
Смештај: планинарски дом:
Организатор акције:
Вођа пута:
Освојен највиуши врх:
Висинска разлика успона:
Висинска разлика силаска са врха:
Препешачено Км:
Број учесника на акцији: 9,

15. март 2020. године
3часа
Повлен, Велики Повлен 1271 мнв
село Зарожје на Повлену
ПСД „Поштар“ Нови Сад
Марко Бреберина
Велики Повлен 1271 мнв
исходиште 665 мнв, на врх: 1271 мнв = 606 мнв
1271 мнв, на 665 мнв = 606 мнв
6 км
Број учесника из ПСД „Поштар“ Нови Сад: 1

Опис акције: Planina: Povlen
Vrh: Veliki Povlen, 1271 mnv
Datum: 15. mart 2020. godine
Staza: Zarožje (665 mnv) V. Povlen Zarožje
Vreme: vedro, sunčano, hladan i jak vetar
Iz NS smo krenuli u 8h, i autoputem Miloš Veliki do izlaza za Valjevo, koje smo prošli i nastavili
ka Debelom brdu (na putu za Bajinu Baštu) i selo Zarožje. Deci smo nabacili plot sa Savom
Savanovićem, Glišićevim i narodnim vampirom ovog kraja, što im se svidelo. Kola smo ostavili tik
pod spomenikom n. heroju Živanu Djurdjeviću na ulasku u Zarožje (tu je i odvajanje ka
planinarskom domu). Put ka Povlenu, koji dominira pejzažom, je prostran, širok i ide pravo preko
otvorenih livada. Nešto što liči na planinarski dom (unutra je bilo puno planinara) i na njoj jasno
obeleženi smerovi ka daljim vrhovima.

Tu se iza nekakve kuće bureta može i kraće ka Velikom Povlenu, ali dobro je da to nismo
ukapirali jer smo se tuda vratili. Uglavnom, ova trenutno neomalterisana kuća i kraj nje kućica bure, sa velikim smerokazima, jesu jasan i lep orijentir.
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Put zapravo prilazi V. Povlenu sa ledja, uspinje se na blaži greben, koji od blage prošarane šume
ubrzo postaje uski travnati greben sa silascima, padovima i propadanjima, kao i kratkim
usponima na predvrhove. Baš zanimljivo i za nas trojicu, a i deci se jako svidela ova mala
avantura. Pogled je sve vreme raspucan i dodaje ovoj trasi ekskluzivnu notu. Snega je bilo, i to
ne malo, u jarugama i zasenčenim stranama, a bilo ga je čak i na dva tri "prisojna" mesta.

Šuma je još uvek siromašna, lišće i zeleni hlorofil tek treba da stignu. To nam je ipak otvorilo
vidike, ali valjalo bi sve ponoviti i po toplijem vremenu. Uglavnom, klinci su uspešno savladali
talasasti kameniti greben, smenjujući se usput u vodjstvu i čitanju markacije. Na vrhu i oko njega
je bilo desetak ljudi koji su nam ukazali na prečicu ka onoj kućici buretu, do koje smo stigli uskom
krivudavom šumskom stazom za dvadesetak minuta, prilično brzo.

Pošto smo ciljano na ovim šetnjama, a to je da deci nekako podvalimo da zavole tumaranje po
planinama, rešili smo da se vratimo do auta, i da ne idemo niti ka Srednjem Povlenu (blizu je,
ako bismo išli natrag kamenitim grebenom putem kojim smo i došli), dok za nešto dalji Mali
Povlen Veće staraca odlučno smišlja plan osvajanja baš u toplije i duže dane, kao što je
spomenuto. Od auta do V. Povlena i natrag opisanim putem, smo stigli klac klac za sveukupno
tačno 3 sata. Vodenica u kojoj je vampir Sava terorisao mlinare je u širem "ataru" Zarožja, pa
nismo išli da je vidimo. U povratku, da deci učinimo plezir i nagradimo ih za trud te uspešno
savladan vrh, zna se: roštilj u lokalnoj Krčmi Vajat. U NS smo se vratili u 18h.
Učesnici: Marko Breberina (PSD Poštar), Dejan Ćirjaković, Nebojša Radošević i deca (svi 6 - 8
god): Stevan i Pavel Matuh, Djordje Milić, Aljoša Radošević, Maksim Ćirjaković,
Vuk i Igor Breberina.
Учесници из ПСД „Поштар“ Нови Сад:
1. Марко Бреберина
Оверава вођа пута из ПСД „Поштар“ Н. Сад: Марко Бреберина
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