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GODINA: VI; Broj 37 

 
 

 
 

 

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН 
ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКОГ 

САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Масарикова 25 

21000 Нови Сад 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК 

���� 

Миливој Ердељан 

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК 

���� 

Милорад Обрадовић 
 

УРЕДНИШТВО: 

Боривоје Вељковић, Слободан 

Лалић, Љубомир Попов, 

Владимир Банић, Исо Планић, 

Гачуф Валтер 
 

Текстове можете достављати на  

е-маил omilorad@Eunet.yu 

PSSVojvodine@neobee.net 

 

 
 САДРЖАЈ 

 
42 Стаза зап. приправничког 

Миливој Настасић; 

44 Трновачко језеро 
Оливера Макитан; 

46 ЖПК Спартак у 2000 год. 
Исо Планић; 

47 Зимски успон на Гудурички врх 
Драган Катић; 

48 О мало ћемо да се купамо 
Ивана Констатиновић; 

52 Најактивнији у 2002. години 
Миливој Ердељан; 

52 ПОРТРЕТ:Лиа Станковић 
Миливој Ердељан; 

54 Дивчибаре 
Бора Стевановић; 

56 Још једна судбина 
Бора Стевановић; 

59 Експедиција Барунце 2003. 
Миливој Ердељан; 

 

САЈТОВИ: 

 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ 

САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
www.planinari.org.yu 

pssvojvodine.on.neobee.net 
 

ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН 
fruskogorskimaraton.neobee.net 

 

ЕВЕРЕСТ 2006: 
everest2006.on.neobee.net 

 

 
 

НАЈБОЉИ ТЕКСТ У 2002. 

ГОДИНИ ЈЕ ТЕКСТ 

ЉУБИШЊА ОД ЕМЕ МУК 
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STAZA ZAPADNOG 

PRIPRAVNIČKOG MARATONA 

 

 Organizacioni odbor 26. 
Planinarskog maratona na Fruškoj gori 
uveo je novu, 11. stazu ZAPADNOG 
PRIPRAVNIČKOG MARATONA. 
Dužina staze iznosi 19,365 km sa 
ukupnom visinskom razlikom od 841 
metar. 

OPIS STAZE: 
 

Popovica - Kraljeva stolica 

 

Dužina staze: 4,250 km, 

Potrebno vreme: 1,30 časova 

Usponi: 263 m 

Silasci:  82 m 

 

200 m od starta, na kraju 
uzanog asfaltnog puta, treba voditi 
računa da naša staza skreće desno i da 
vodi šumskom uzbrdicom do predela 
Jagerova bašta i potom do grebena 
Kraljeva stolica. 

Pri kraju ove deonice, sa leve 
strane, ugledaćemo ruševine vojnog 
objekta, kao posledicu NATO 
bombardovanja 1999. godine. Zatim  
nailazimo na uzan asfaltni put koji će 
nas posle 150 m izvesti na grebenski 
put kraj kojeg se nalazi i kontrolna 
tačka Kraljeva stolica (483 m).  
 

Kraljeva stolica - Stara kolonija 
Vrdnik 

 
Dižina staze: 4.270 km, 

Potrebno vreme: 1.20 čas 

Usponi: 59  m 

Silasci: 285 m 

 
Trasa dalje nastavlja blago 

zatalasanom šumskom stazom, 
paralelno sa grebenskim asfaltnim 
putem koji nakon 2 km prelazimo i 
spuštamo se šumskim kolskim putem 
prema Vrdniku. Na izlasku iz šume 
pred nama se ukazuje prekrasan pogled 
na varošicu Vrdnik. Potom ulazimo u 
staru rudarsku koloniju (pored staze sa 
desne strane nalazi se česma) i posle 
250 m dolazimo do kontrolne tačke 
Stara kolonija Vrdnik (257 m), 
smeštene na malom proplanku ispred 
lokalne prodavnice.    
Vrdnik je bivši rudarski gradić, danas 
je tu zdravstveni centar sa hotelom 
“Termal”. U Vrdniku je živela i 
stvarala pesnikinja Milica Stojadinović 
- Srpkinja “Vrdnička vila”. Naseljem 
dominira manastir Vrdnik ili Ravanica, 
koji su krajem 17. veka obnovili srpski 
kaluđeri iz Sentandreje, prebegli iz 
manastira Ravanice u Srbiji.  
 

Stara kolonija Vrdnik - Ledinačko 
jezero 

 
Dužina staze: 7.005 km 

Potrebno vreme: 1.5 čas 

Usponi: 322 m 

Silasci: 311 m 

 
Od kontrolne tačke, put nas 

levo vodi kroz voćnjake i bašte blago 
uzbrdo, da bi posle 20 min. hoda izašli 
na grebenski široki šumski put (sa leve 
strane su neke građevine) i tu treba 
krenuti levo. Sa ove tačke, ako je 
vidljivost dobra, u daljini se vidi 
Pavlovačko jezero. Posle 1 km hoda 
ovim širokim šumskim putem, izaći 
ćemo na grebenski asfaltni put koji 
prelazimo i nastavljamo desno uzanom 
šumskom stazom, da bi posle 300 m 
naša staza presekla put koji vodi do 
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objekta protivgradne stanice “Kraljeva 
stolica”. Tim putem skrećemo levo i 
posle samo 15 m skrećemo desno u 
salbo primetnu šumsku stazu. Ovom 
blago zatalasanom grebenskom stazom 
idemo oko 1100 m, da bi potom 
skrenuli levo u prekrasnu šumsku 
dolinu Tavnog potoka. Trasa nešto 
preko 2 km vodi blago nizbrdo 
šumskim putem, da bi potom skrenula 
levo, na neprimetnu šumsku stazu na 
kojoj nas čeka blago penjanje u dužini 
od oko 250 m. Pred nama je širok put 
koji će nas odvesti na plato ispred 
Ledinačkog jezera. Kontrolna tačka 
Ledinačko jezera (268 m) nalazi se na 
samoj obali ovog gorskog oka.  

Ledinačko jezero je veštačko 
jezero, nastalo rudarskim aktivnostima 
- eksploatacijom kamena, na lokalitetu 
“Srebro” i presecanjem vodotokova 
Ratarskog i Kamenarskog potoka.  
Usred svih nastalih događanja na ovom 
našem prostoru i u ovoj našoj državi, 
od 1999. godine prestala je 
eksploatacija kamena na ovom 
nalazištu i kao dar božiji nastaje biser 
Fruške gore u vidu akumulacije vode 
koja je zahvaljujući aktivnostima 
Ratarskog i Kamenarskog potoka svaki 
dan sve veća i veća.  
 

Ledinačko jezero - Popovica 
 
Dužina staze: 3.840 km 
Potrebno vreme: 1,30 čas 
Usponi: 197 m  
Silasci: 163m  
 

Sa kontrolne tačke trasa dalje 
ide platoom bivšeg rudnika, a potom 
širokim putem oko 700 m sve do 
kućice sa bujnim izvorom koja se 
pojavljuje sa desne strane puta. Pored 
kućice je odmah i potok koji tu treba 

preći i nastaviti dalje šumskom stazom 
koja u dužini od oko 700 m vuče 
žestoko u brdo, a potom nastavljamo 
blago zatalasanom šumskom stazom 
koja nas izvodi na predeo Jagerove 
bašte na kome se nalazi i čudna 
kamena građevina  (ostatak stuba stare 
žičare). Planinari zbog njenog izgleda 
ovu građevinu zovu “vaga”. Od ove 
tačke do cilja ostalo je još oko 2 km 
lagane šetnje lepim šumskim putem. 

 
Milivoj Nastasić 

 

ТRNOVAČKO JEZERO  

(1515 м/нв), 14-17.08.2002.  

 
Небојша Бошњак, Лазар 

Радивојац, Драган Миросављев, 
Срђан Кулиџан, Оливера и Зоран 
Макитан су у среду, око 22,00 сата, 
кренули на акцију са два аута и 
веома пуно опреме. Путовање се 
одвијало по плану, уз 2-3 краће 
паузе. У Републику Српску смо ушли 
око 4,00 сата, код Вишеграда. На 
Тјентиште смо стигли у седам 
ујутру, након пређених 510 км, где 
нас је, по претходном договору, 
чекао џип да нас са опремом одвезе 
до Пријевора, неких двадесетак 
километара горе од Тјентишта. 
Време је било променљиво, облаци, 
киша, сунце, магла смењивали су се 
сво време нашег боравка у Босни. На 
путу до Пријевора застали смо на 
видиковцу и кроз шуму прошли до 
места одакле се са висине види 
једина европска прашума Перућица 
и у њој водопад Скакавац. Призор 
леп, дивљи и ми, који нисмо до сада 
били на том терену, полако схватамо 
да се стварно суочавамо са 
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дивљином и природом променљиве 
ћуди. На Пријевор смо стигли у осам 
сати и ту креће авантура. 
Када смо опрему извукли из џипа, 
једва смо се организовали како да је 
носимо. Обули смо планинарске 
ципеле, понели ранчеве невероватне 
тежине и кренули кроз маглу ка 
Трновачком језеру. Стаза је 
изванредно маркирана, али су нам 
велика влага, блато и терет 
отежавали кретање. На моменат, 
када се око нас разиђу облаци, само 
лепота природе је била око нас. 
Долина Суве језерине са високим 
стенама око ње нам је у првој 
половини пута била призор ком смо 
се дивили, у њој смо правили краћу 
паузу и наставили ходање уз планину 
и кроз шуму. Сада је опрема била 
још тежа, а ми мокри од кише и 
напора. Уз сав тај напор, духа нам 
није понестајало ни најмање. Једни 
другима смо се смејали како 
изгледамо  и нисмо могли да 
верујемо шта нам се дешава. Језеро 
се коначно, након два сата хода, 
указало пред нама. Поскидали смо 
ранчеве и почели да једемо терет. 
Поред нас се вијорила застава СРЈ, 
што значи да смо у међувремену 
прешли у Црну Гору, а да при том на 
таквом терену нема ни могућности 
да се обележи граница. 
Логор смо наместили на месту где се 
већ налазио један шатор, уз само 
језеро, са одлично импровизованом 
надстрешницом и огњиштем испод. 
Упознали смо се са Микијем, који је 
ту боравио сам, већ 7-8 дана. Убрзо 
смо сазнали да је Мики (по струци 
географ) веома добар познавалац тог 
краја и да је он ту практично на 
послу, ради истраживања. Из логора 

смо имали поглед на Маглић, изнад 
нас се налазио Трновачки Дурмитор 
и свугде око нас су биле огромне 
планине са врховима и до 2400 м/нв. 
Киша нас је све време мучила, 
падала је сваки час, тако да већ први 
дан нисмо могли да уживамо у 
језеру, планинама и погледима. 
Неша, Лаза и Драган су и по таквом 
времену и клизању ипак покушали да 
планинаре. Увече смо се 
осветљавали, смејали и грејали уз 
логорску ватру и планирали шта 
ћемо ако киша престане да пада. 
Јутро је освануло тмурно, али смо 
ипак одлучили да кренемо у шетњу и 
уз помоћ свезналице Микија 
планинаримо. После сат времена 
хода ка катунима, наишли смо на 
падину пуну боровница са којима 
смо се засладили. Око нас је било 
много пашњака, стена, сипара и 
врхова. Одлучили смо да кренемо ка 
Трновачком Дурмитору, који нам је 
био најближи. Док смо ишли ка 
њему, он је нестајао у магли, а киша 
је поново почела да пада. Покисли и 
несигурни у успех Срђа, Оља и 
Зоран су одустали и у повратку се 
осушили у катуну, у којем све исто 
функционише вековима. Мики је 
повео остатак екипе даље, и да би у 
магли пронашли праву стазу, 
користили су бусолу и карту. На 
самом врху    м/нв Трновачког 
Дурмитора, десила се срећа, на 
кратко су се разишли облаци и 
омогућили поглед на зелено језеро у 
облику срца и друге врхове до којих 
их је делило пар стотина метара, 
када би могли да лете. Неша је 
наравно те тренутке фотографисао у 
изобиљу. Кренули су ка Бојанским 
вратима и Волујку, али је 
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понестајало снаге и времена и пред 
сам врх одустали. Предвече су се 
вратили уморни и срећни. Мики и 
Драган су пливали у језеру, а ми смо 
их посматрали топло обучени. 
Потом је уследило још једно 
симпатично вече уз Лазине приче, 
спремање печурки и ватру. Киша је 
мање-више падала и те ноћи и 
сутрадан, те није било могућности да 
планинаримо. Када смо се ујутру 
пробудили одлучили смо да се 
пакујемо. Са језера смо кренули око 
један, да би опет уз велики напор и 
пљусак, стигли на Пријевор око три 
и петнаест. Добри људи из катуна 
опет су нам притекли у помоћ, 
позвали нас на сушење, кафу и 
стомаклију. Након сат времена по 
нас је стигао Новица са џипом и 
одвезао нас на Тјентиште. У 
Кикинду смо стигли у 03,30 у 
недељу ујутру. 

Оливера Макитан 

 

ŽPK «SPARTAK» SUBOTICA   

U 2002. GODINI 

 
S obzirom da je planinarsko 

društvo «Spartak» osnovano na 
skupštini (konstituivnoj) novembrа 
2001. g. fuzijom PSD «Zorka» i ŽPSD 
«Đuro Salaj», ovo je druga godišnjica 
postojanja novog društva. 

U 2002. g. «Spartak» je imao 385 
članova sa plaćenom članarinom od 
čega je 317 članova mlađih od 18 
godina; odnosno to su osnovci i 
srednjoškolci našeg grada. Po ovome 
se vidi da naše planinarsko društvo 
spada u najmlađa društva u Vojvodini a 
omasovljavanje nam je u svakom 
slučaju prioritet. Zahvaljujući izgradnji 

veštačke stene planinarstvo Subotice 
postaje znatno atraktivnije za mlađe 
naraštaje i ne treba se bojati za njegovu 
perspektivu, naročito ako budemo 
aktivirali i druge takmičarske discipline 
kao što su orjentacioni sport - 
planinarenje i planinsko trčanje. 

Zbirno gledano, u toku protekle 
godine učestvovali smo na 33 akcije 
uglavnom našeg društva, mada smo bili 
učesnici i na akcijama drugih društava. 
Ubedljivo najbolju saradnju smo imali 
sa PD «Medicinar» iz Novog Sada kao 
i sa PSV,  odnosno Upravnim odborom 
PSV. 

Na 33 akcije učestvovalo je 832 
plaниnara. Podružnica «Spartaka» u 
Kuli broji 95 članova i morali bi se 
pozabaviti malo više sa njima s 
obzirom da su imali samo 4 akcije 
(Fruškogrski  maraton, Šetnjom do 
zdravlja na Paliću, Palićke susrete i 
Cer) ali saradnja će sigurno biti dignuta 
na viši nivo u ovoj godini. S obzirom 
da smo konkurisali za najaktivnije i 
najorganizovanije društvo u Vojvodini, 
svi podaci vezani za brojna stanja, 
pređene kilometre, osvojene vrhove i 
ostalo dostavljeni su PSV i našoj arhivi 
tako da svaki član, ukoliko želi, može 
imati uvid u aktivnost društva.  

Saradnja sa medijima je bila na 
zadovoljvajućem nivou (naročito sa 
lokalnim medijima). Klub poseduje i 
veb-sajt, tako da smo povezani sa celim 
planinarskim svetom. Imali smo 
nekoliko međunarodnih akcija (Olimp, 
Musala, Solunska glava, 
Kilimandžaro), nekoliko alpinističkih 
kurseva i tečajeva, nekoliko otvorenih 
prvenstava (kupova) na veštačkoj steni, 
puno pešačenja u prirodi, puno 
druženja, puno skuvanog pasulja i 
krunu svih ovogodišnjih uspeha a to je 
osvajanje Kilimandžara od strane 
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Luhović Andora kao člana 
Vojvodjanske himalajske ekspedicije. 

 
Iso Planić 

 

ZIMSKI USPON NA 

GUDURIČKI VRH 

 
 Bilo je jako malo 
zainteresovanih, pa sam dugo 
razmišljao, da li uopšte ići ?, odustala 
Cica, Milena, Zoka, većina nije ni 
znala, nema snega, niko ne voli 
blato,... Ipak idem, ujutru u šest, ... tu 
su Micika i Raša. 
 Plašim se magle na putu, 
zato polazimo rano, moglo je i 
kasnije, jutro kao izmišljeno, čak 
toplo za ovo doba godine. Idemo 
preko Kovina, pa na Dubovac, u Belu 
Crkvu ne ulazimo, u Vračevom Gaju 
treba skrenuti na put ka Beloj Crkvi, 
kraće je za 10 km. U Vršcu smo bili 
oko 8 h, putevi u ovo doba godine 
pusti, mesta takodje, nigde nikog,..., 
svi spavaju, čak su se i kasno 
naložene peći ugasile, dimnjaci mrtvi, 
svetla sva utuvljena, niko se ne budi. 
Na raskrsnici za Deliblato, jedan 
Smederevac sa Ladom punom 
jabuka, savetuje me, da je put preko 
B. Crkve ipak mnogo bolji. Nema 
kolorita, sve boje su svedene na 
nijanse sive i braon, nema zvukova ni 
sunca, da je jutro, vidimo po malo 
svetlijem nebu. U Vršcu je malo 
življe, malo šetamo, idemo na pijacu, 
Raša se nerado odvaja od 50 din., za 
vunene čarape, kaže da je u 
Požarevcu to mogao da kupi za 10 
din i to 5 pari, uglavnom četvrtkom. 

Neki koji su bili kod Raše na radnom 
mestu su mi pričali da mu na vratima 
piše: četvrtak-psihijatrijski tretman, 
ne radim. 
 Oko 9 sati naletimo na 
predsednika Radeta i planinare, 
sedamo u kola pa u Vršačke planine. 
Malo asfaltom, više nekim peskom, 
ali najviše kroz predivne, lepo 
uredjene vinograde. Ostavljamo auto 
pa pešice, preko jaruge dolazimo u 
dom, nije nešto, ima i boljih, ...,ali 
ovde ima nešto što na mnogim 
mestima nema, ima divne ljude, 
otvorene, pristupačne, srdačne ...Nisu 
nam naplatili ni čaj, ni kafu, ni 
iseckanu salamu, ni žu-žu,... Kad 
imate ovakve domaćine, onda 
zaboravite šta vas čeka, malo se i 
domaćini zaborave, pa neko oko 11 
h, povika: hoćemo li mi malo u 
brda?, poustajasmo, bilo nas je 16, 
domaćina četvoro, troje iz Vukana i 
devetoro iz PD ″Everest 98″-
Pančevo, uglavnom deca, ... 
 Bilo je blato, mnogo manje 
nego što smo očekivali, bilo je  i 
snega u tragovima, ali nije bilo vetra, 
ni ptica, malo nekih tragova u snegu, 
tek da nam neke životinje kažu, ″tu 
smo, ali se ne damo videti″. 
Razlikujemo kopitare od onih koje 
gaze šapom, i to je kraj našim 
spoznajama, više od toga niko nije 
znao,... Izostaje ono iz američkih 
filmova, kad Indijanac kaže: ″prasi se 
za dva dana″, takve specijalce nismo 
imali, doduše ugledamo ″babino 
uvo″, e tu će Plavi: ″ako imaš 
vremena, jedno četiri dana, pa 
naskupljaš šaku tih crvenih-
minijaturnih pečuraka, može da se 
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skuva ukusna čorba.... To je bila sva 
edukacija predvidjena ovom akcijom. 
Dobro, malo smo se sladili šipurkom, 
ukusan je u ovo doba godine, pod 
uslovom da uberete onaj mekan, i da 
niste alergični na sitne dlašice kojim 
je ovaj ispunjen,...na dlačice niko nije 
alergičan, ali ih ipak pljuckaju. 
Korak, po korak i stižemo do 
poslednje deonice, malo gore, malo 
dole, a sad samo uspon,... vrh se ne 
vidi, i ako tada pomislite, "Pa to je 
samo 641 m", prevarićete se da to 
nije ništa. Krenuo sam malo žustrije, i 
iznenadio se, uopšte nije naivno, i 
lako,... bogami sam se, vrlo iscrpeo i 
dobro preznojio, zato sve savetujem, 
da ne potcenjuju Vršačke planine i 
641 m/nv. Vršački planinari su 
očistili prostor oko piramide i sada 
ima koliko-toliko pogleda na sve 
strane. Polako se vraćamo, 6-7 sati 
pešačenja sa dragim prijateljima, uz 
ćaskanje i smejanje, ja se nisam 
odvajao od čela, Rade od Micike, a 
niko se nije odvajao od Raše, i ovde 
je Raša bio multimedijalna faca, a tek 
u domu uz pasulj, vino, rakiju,... 
Naravno da nisu dozvolili da bilo šta 
platimo, a pasulj, onaj što u mom selu 
zovu plavašem, bio je ukusniji i od 
onog što mi je kuvala moja baba-
Mica. Naravno da su mi sipali dva 
puta. I Helvecija (ne znam kako se 
pravilno piše), ove godine je 
posebnog ukusa, ili mi je legla 
umornom, ili je možda od srca, pa je 
imala takav šmek. Nije nam se baš 
išlo kući, ali pošto su deca iz Pančeva 
zauzela već sve krevete, a domaćini 
su hteli i da malo slave, a mi bismo 
verovatno brzo zaspali, rano smo 

ustali, žurili smo da se vratimo, ...u 
22 sve se završilo, malo kroz maglu, 
malo na rampi, trošimo poslednje 
sate predivno provedenog dana, 
Vrščani, hvala Vam ... 

Dragan Katić 

 

О, О МАЛО ЋЕМО ДА СЕ 

КУПАМО!!! 

 
Среда 23.10.2002.г од 

испред Галадске већ у 17 и 45 мин. 
аутобус је био постављен и спреман 
за дуг пут ка Црној Гори т.ј. 
планини Оријен. У аутобус улазе 
сви спремни за дуго путовање, 
чланови ПД ”КИНЂА”: Маца, 
Мирослав, Божана, Брана, Наташа, 
Лаза, Ката, Слободан, Мања, 
Марија, Марица, Теодора, Драгана, 
Вања, Рада, Оља, Маја, Ивана, 
Тома, Дејан, Ивана. По поласку у 
18:00 часова из Кикинде уз пут су 
нам се у Зрењанину придружила два 
госта: Драган и Сале. Наравно, не 
смемо заборавити да напоменемо и 
имена наших возача: Чавић и Неђа, 
који су нас неуморно возили према 
одредишту у Црној Гори. Екипа у 
аутобусу је била јако раздрагана уз 
песму и рингишпил. Неко је спавао, 
неко је падао, а неко је спашавао 
оне који су испадали из седишта. У 
10:00 смо почели да назиремо море, 
били смо близу, прва станица нам је 
била Котор. Нисмо се обазирали на 
ружно време и кишу која нас је 
пратила током целог пута јер смо 
унапред наручили лепо време. У 
Котор смо стигли у 10:30. Ту смо се 
разбежали, неко на тврђаву, а неко 
је шврљао по предивном старом 
граду уживајући у његовим 
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лепотама и траговима вековне 
историје, која се провлачи кроз уске 
улице овога старога града. Из 
Котора смо кренули у 14:00 ка 
Перасту. Град у коме се огледало 
300 година самоће и напуштености, 
град који нам је представила наша 
суграђанка Тањица, која нам се 
придужила у Котору, исто као и наш 
чувени водич и домаћин Срећко. Тај 
мали град типа Венеције је једва 
примио наш аутобус који је висио 
својим задњим делом над морем и 
само што нисмо "изашли у 
новинама" пошто умало бродић није 
ударио у њега. Из Пераста смо 
кренули у 15 и 15 дуж залива до 
Мељина где смо се одвојили од 
обале и кренули у планине. Пут 
према одредишту је био узак, 
кривудав на неким местима толико 
узак да су се возила једва 
мимоилазила, али наши искусни 
возачи су нас довезли до мотела 
,,Борићи,, где смо морали да 
оставимо аутобус. 

У 17 и 30 крећемо са пуном 
опремом за вишедневни боравак ка 
дому који се налази на 1160 м/н.в. 
Ту крећу наше муке, јер је пут ка 
дому био неочекивано тежак, а ми у 
страху да не останемо гладни смо 
били преоптерећени. Након два сата 
пењања били смо у дому. Ухватила 
нас је ноћ, нисмо видели ништа, 
осим покоји путујући шифоњер. 
Упалили смо свеће и наложили 
ватру и све је било већ иза нас. Били 
смо у дому на топлом и већ смо 
размишљали о сутрашњем походу 
на Субру уз звуке Салетове гитаре и 
наше стидљиво, скоро “нечујно” 
певање. 

Буђење је протекло уз 

појединачно појављивање 
рашчупаних глава у “Дневној соби” 
и кухињи где су сви вршили 
припреме за полазак на освајање 
врха Субре. Колона је пошла ка 
врху у 8 и 30 h, на челу са водичем 
Срећком. У дому су остали тога 
јутра возачи и Мања. На путу смо се 
сусретали са очекиваним кршом Ц. 
Горе, шкрапама, јамама, уским 
стазама покрај литица, клизавим 
шумицама и разноразним рупама. 
Сам успон на врх Субре одушевио 
је све нас. На врху смо били у 10 и 
30 сви, осим Божане, која је 
одустала на  неких 15 мин. од врха. 
Да није било Лазе поред Божане би 
нас у повратку вероватно чекале 
Марија и Теодора, али јаком вољом 
свих у екипи су и оне поред толиког 
умора освојиле Субру. Поглед са 
тих 1670 м/н.в.  је био очаравајући, 
јер се пружао према Р. Српској и 
Ловћену који се јасно видео са тога 
места. Сви смо били пресрећни што 
смо успели да освојимо, за већину, 
први терен овог типа. Облаци који 
су кружили око нас су бивали све 
црњи и црњи па смо одлучили да 
прекинемо ту идилу са врха и да 
кренемо пут дома. У повратку нас је 
ухватила и киша, али добро 
опремљени и задовољни нисмо је ни 
осетили. У дом смо стигли у 14:00, 
таман на чај и кафу који су били већ 
припремљени за нас и супу која се 
пушила у кухињи, која је сада већ 
попримила домаћински изглед 
након Мањиног освајања кухиње. 

Поподне је протекло 
необавезно: део екипе се са 
Срећком  прошетао по околини 
дома, а други део је почео припреме 
за кување легендарног Томиног 
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пасуља. Мушки су припремали дрва, 
а женски део је сецкао све што је 
требало да се исецка. Сале је све то 
зачинио музиком. Нисмо ни 
приметили да је толико времена 
прошло док се пасуљ скувао, али 
невероватно нам је пријао у 23:00 
сата. Срећко је био тајанствен и 
није хтео да нам открије где ће нас 
водити сутра, јер услед техничких 
проблема са аутобусом нисмо могли 
да спроведемо планирано т.ј. 
освајање врха Оријена, а нама је 
преостало само да сањамо о Субри 
и да се надамо да ће сутрашњи 
терен бити исто толико леп. 

Какво буђење! Чак смо и 
петлове чули. Наш водич се баш 
потрудио да нам дочара звуке из 
наше равнице. И даље тајанствен 
креће у поход са екипом у којој овог 
пута није била Божана и наравно 
возачи. 

Кренули смо у 10:00 путем 
који је водио кроз предивну букову 
шуму и успут смо сазнали да нам је 
циљ Ћедилои Радоштак. Али због 
неуочљивих маркација и магле смо 
све време правили звезду, од једне 
тачке смо ишли до друге и враћали 
на полазну тачку. Тад су се на 
једном делу Лаза, Тома, Дејан и 
Сале одвојили од нас и кренули да 
обиђу аутобус (да провере да га 
нису медведи употребили за зимски 
сан) и да купе ситне кућне 
потрепштине. Ми смо најзад после 
силног кружења стигли до Жљебске 
јаме, где смо се, по ко зна који пут, 
чудили природи и њеној лепоти и 
чуду које се дешава пред нашим 
очима. На том месту ужитак могу 
наћи спелеолози, алпинисти и ми 
планинари, а и сви остали љубитељи 
природе. Неописив је мир и тишина 

која нам је просто парала уши на 
том месту. Само су се чули наши 
гласови и кораци. Због магле и 
немогућности дела екипе да иде до 
Кабоа сви смо се вратили у дом. 
Најиздржљивији су кренули на 
Кабоу и освојили га, а уз помоћ 
Срећковог канапа вратили се у дом 
где се супа већ ручкала. Чекали смо 
наше добављаче да се врате из 
,,оближњег села,,. Те вечери су нам 
се придружили и локални 
планинари и заједно са нама 
уживали у укусу Галадових 
кобасица које нам је испекао наш 
већ одавно доказани кувар Тома. 
Све се завршило уз песму и наше 
припреме за сутрашњи полазак на 
Острог. Знајући да нам тамо 
предстоји мир и тишина потрудили 
смо се да те вечери компензујемо 
следећу што се буке и рингишпила 
тиче. 

Изгубљени у времену и 
простору будимо се у 6:00 (они који 
су спавали), а не у договорених 7:00 
сати јер смо заборавили да се тај 
дан враћа сат. Али то нам је баш 
добро дошло јер смо успели да се до 
9:00 спакујемо, средимо дом и 
кренемо до аутобуса. У 11:00 
крећемо вратоломније, силазимо у 
цивилизацију. Трајектом до Тивта 
где се опраштамо од Срећка и 
Тањице, а онда О,О,О МАЛО 
ЋЕМО ДА СЕ КУПАМО. Плажа је 
била само наша, море је било, ма 
какво може бити 27. октобра? 
Мокро, слано и хладњикаво, али то 
није сметало појединцима да се 
скину, ко у купаће, ко у друге гаће и 
да се окупају, док су остали брчкали 
ногице. 

Из Тивта смо кренули у 
14:00 пут Острога. Уморни од 
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претходне ноћи и догађаја у току 
дана будимо се тек пред серпентине 
пута који води ка Острогу. У доњем 
манастиру смо били у 17:00 и након 
ситних припрема смо кренули ка 
горњем манастиру. Сви смо ћутке 
хрлили ка њему, ни сами не знајући 
зашто толико журимо, али 
невероватни магнети су нас вукли ка 
том највећем светилишту у Ц. Гори. 
Већина нас се по први пут сусрела са 
тим светим местом и тешко да је ико 
остао равнодушан. Сместивши се у 
конак врло брзо смо сви позаспали 
сном праведника јер је тамо 
повечерје у 23:00. Након јутарње 
литургије, која је почела у 5:00 сати 
у горњем манастиру и завршила у 
7:00, почеле су припреме за велики 
пут ка нашој Кикинди. Са Острога 
смо кренули у 10:00 и били смо јако 
срећни што нас чека тако дуг пут, јер 
нисмо још увек били спремни да се 
раздвојимо. У манастир “Морача” 
стижемо у 13:00 сати. Након 
пријатног дочека од стране монаха и 
кратке приче о историји манастира 
крећемо даље у 14:00 сати. И 
пролазе пред нас кањон Мораче, 
Лима, Таре, Златар, Златибор, Ужице 
и све смо ближи кући. У аутобусу се 
рингишпил наставља пуни утисака 
широм раширених очију да не би 
случајно заспали и пропустили још 
који тренутак тог незаборавног 
похода. Све смо ближи и ближи кући 
и старим и провереним равним 
путевима стижемо у Кикинду у 1:00 
сат по поноћи. Купимо опрему из 
аутобуса и пребирамо по глави шта 
смо све прошли и питамо се јер то 
била среда 23.10 или нека среда 
много раније и да ли је могуће све то 
доживети за тако кратко време? 

 
Ивана Констатиновић 

 

NAJBOLJI U VOJVODINI U 

2002. GODINI 

 

NAJAKTIVNIJE DRUŠTVO: 

1. ŽPK ″Spartak″, Subotica; 

2. ŽPSD ″Zrenjanin″, Zrenjanin; 

3. PSD ″Poštar″, Novi Sad. 
 
DRUŠTVO SA NAJBOLJOM 
ORGANIZACIJOM: 

1. ŽPK ″Spartak″, Subotica; 

2. ŽPSD ″Zrenjanin″, Zrenjanin; 

3. PSD ″Vršačka kula″, Vršac. 
 

NAJAKTIVNIJI POJEDINCI 
JUNIORKE: 

1. Ana Abazi,  
PSD ″Everest 98″, Pančevo; 

2. Anita Vitas,  
PSD ″Everest 98″, Pančevo; 

3. Lea Kantar,  
PSD ″Kindja″, Kikinda. 

JUNIORI: 

1. Nemanja Djurica,  
PSD ″Everest 98″, Pančevo; 

2. Fedor Popov, 
PSD ″Naftaš″, Novi Sad; 

3. Srdjan Bošnjak,  
ŽPSD ″Zrenjanin, Zrenjanin. 

SENIORKE: 

1. Mirjana Stevanović,  
PSD ″Poštar″, Novi Sad; 

2. Verica Djukić,  
ŽPSD ″Zrenjanin″, Zrenjanin; 
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3. Milica Predojev-Andrić,  
PSD ″Naftaš″, pod. Kikinda. 

SENIORI: 

1. Robert Horvat,  
PSD ″Naftaš″, Novi Sad; 

2. Borivoje Veljković,  
PSD ″Poštar″, Novi Sad; 

3. Boško Surla,  
PSD ″Naftaš″, pod.  Kikinda 

Za medijsko praćenje u 2002.: Aida 
Skakić (Gradjanski list, Novi Sad). 
Za društveni rad: Milan Djurica 
(PSD ″Everest 98″, Pančevo). 
Naj-pisac u Putniku za 2002.: Ema 
Muk (Novi Sad) 
 

Milivoj Erdeljan 

 
ПОРТРЕТ: 

 
 

ЛИА СТАНКОВИЋ 
 
 
 Рођена 25.2.1955. у 
Зрењанину. Дипломирала на 
Економском факултету у Новом 
Саду.  
 Њено прво планинарско 
искуство био је успон на врх Кула 

(399 м) на Вршачким планинама, 
док је, као дете, живела у Вршцу. 
У студентским данима више пута 
била у Фрушкој гори.    
 Од 1985. године члан 
ПСД-а “Поштар” из Новог Сада, 
након свог првог значајнијег 
планинарског искуства: учешћа на 
реномираном Фрушкогорском 
планинарском маратону. Од тада 
иначе редовно учествује у овој 
јединственој манифестацији, с тим 
што је 2 пута препешачила трасу 
Великог маратона, дугу 81,3 км.  
 Била један од иницијатора 
обнављања Фрушкогорске 
трансверзале и учествовала у 
њему, посебно у обележавању 
(маркирању) трасе.  
 Од 2002. године члан ПСД 
“Железничар” из Новог Сада, где 
је председник комисије за 
маркетинг.  
 Иницирала формирање 
планинарских секција  у 
Електротехничкој школи “Михајло 
Пупин” у Новом Саду и Основној 
школи “20. октобар” у Врбасу, чије 
ученике редовно води у Фрушку 
гору. Учланила и велики број 
ученика ових школа у ПСД 
“Железничар” и организовала 
њихово учешће на курсу за младе 
водиче.  
 Водила је више група 
планинара на највиши врх 
Румуније Молдовјану (2544 м) у 
скупини Фагараш у Јужним 
Карпатима. Остали значајнији 
врхове које је се попела: Мусала, 
Триглав, Титов врх итд. 
 Значајнији планинарски 
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путеви (трансверзале), које је 
препешачила:  
Већи део трансверзале “Фамос“,  
део Словеначке трансверзале, од 
Мариборске коче до Коче под 
Смрековцем (заједно са супругом 
Бориславом и децом, тада 
једанаестогодишњом Наташом и 
петогодишњим Игором; 
рачунајући и касније обиласке; 
“оверила” укупно  25 контролних 
тачака ове реномиране 
трансверзале), Капелски 
планинарски пут, Копаоничка 
трансверзала.  
 Године 1995. се као прва 
Југословенка, попела на 5642 м 
високи Западни Елбрус, највиши 
врх Кавказа, те Русије и Европе.  
1997. године, освојила је 5896 м 
високи Ухуру Пик на кратеру 
Кибо, највиши врх Килиманџара, 
те Танзаније и Африке.  Почетком 
2003. године попела се на највиши 
врх јужне земљине хемисфере, на 
Аконкагву високу 6962 метра. Ни 
једна војвођанка се није још 
толико високо попела, а веровaтно 
нико ни из Југославије од жена ту 
висину досегао. 
 Добитник већег броја 
признања: Бронзана значка 
Планинарског савеза града Новог 
Сада, Сребрна значка 
Планинарског савеза града Новог 
Сада, Диплома Планинарског 
савеза Србије 1997. године, 
Признање Планинарско-
смучарског савеза Војводине 
поводом 75 година организованог 
планинарства у Војводини. 

Миливој Ердељан 

 

ДИВЧИБАРЕ-АЗИМУТОМ 

ПО ЛИВАДАМА ОРХИДЕЈА 

 
Предтакмичарску нервозу 

моји "мајстори" карте и бусоле  
желели су да умање и сузбију 
препричавањем трагикомичних 
љубавних догађаја из карловачког 
кафеа "Ентре".  Уз звуке металног  
рока  Хендриксових седамдесетих, 
труцкали смо се од Мионице ка 
Дивчибарама. Пред нама је било 
сеоце Крчмар одакле почињемо 
право планинско вијугање, сада 
већ доброг асфалтног пута. Баш ту, 
код овог сеоцета, зачух повику 
мојих сапутника: "да станемо, да 
обиђемо водопад". Био сам 
изненађем што моја карловачка 
млађарији зна да се налазимо 
веома близу места на ком је 
постављена дрвена табла са 
натписом "СКАКАЛА". Истим 
оним који у туристичком водичу 
Аца Дамјановић позива посетиоце 
Дивчибара да не заобиђу овај 
прави драгуљ природе.  

За само десет минута, 
стрмим путем, једва видљивом 
маркацијом, стижемо до потока 
Манастирица. Одједном, ту сунце 
као да нестаде назирући се кроз 
слој облака, испуњавајући 
млечном светлошћу камене 
громаде између грана моћних 
букава. У трену заборависмо сва на 
претходна клизања по  мокрим 
стенама, као да  нисмо спортисти. 
Наша размишљања прекидао је 
снажан, потмуо хук водопада. 

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ  
 

 ПУТНИК 37  М А Р Т   2003. страна 54  

Фасцинирани безбројним 
распршеним капљицама воде, 
угледасмо величанствени 
очаравајући призор, заборависмо 
на изoхипсе и азимуте. Убрзо 
остављамо огромне стене. Сада се 
вештије враћамо, провлачећи се 
каменом стазицом. Хук водопада 
још дуго нас  прати и  његова снага 
напросто је одзвањала у нама.  

Настависмо даље добрим 
асфалтним путем и за неколико 
минута стигли смо на 
препознатљиву зараван, 
прошарану не тако густом боровом 
и брезовом шумом, чији је мир пре 
деценију - две нарушавало страсно 
кокотање тетребова настањених на 
бројним пропланцима и ливадама. 
Стигосмо на ДИВЧИБАРЕ. О 
пореклу имена постоји неколико 
легенди али нама је у овом 
предтакмичарском заносу 
најлепша она која каже  да  су овде 
биле баре са много воде и 
квалитетном травом које људи 
назваше Дивне баре а ове две речи 
су у једно- Дивчибаре. 

Преузесмо такмичарске 
картоне, погледасмо  стартне 
листе, улетесмо у опрему и 
кренусмо пут старта маркираном 
стазом. 

Загревајући се тромо, у 
осами,  далеко иза линије стартног 
места, тог јунског јутра, првога 
календараског, када већ по 
традицији, београдско 
планинарско друштво организује 
оријентационо такмичење за КУП 
ПТТ, наиђох на бели цветак. 
Срамежљиво се повио ка травнатој 

ливади, а само  пре месец дана са 
својих хиљаду друга, одолевао 
топлом миловању пролећних 
ветрова ширећи  опојни мирис и 
чинећи чаробним  цео крајолик. 
НАРЦИС. Још неколико заосталих 
струкова као да је хтело да ми 
пожели добродошлицу па да утоне 
у сан до следећег пролећа. 

Да ли су ове дивчибарске 
ливаде сачувале још неку тајну 
животног елексира ? То не помињу 
ни  писари Дели-аге, који је овде 
узгајао овце и стоку и продавао је 
по Босни и Далмацији, нити запис 
неког ћате књаза Милоша 
Обреновића, који је наследио ова 
стада па трговао  по Срему и 
Угарској. 

Одмах по старту, сада не 
тако силовитом и одлучном као 
давних осамдесетих, под ногама 
травнатог и још непокошеног 
пропланка, који се пружа од 
Поштарског дома ка Голупцу, 
лагано попуштају и нечујно падају  
поломљени струкови  орхидеја-
каћуна. До недавно снежно-беле 
ливаде посуте латицама нарциса 
прекрила је пурпурна и љубичаста 
боја  орхидеја. 

Орхидеје или каћуни 
припадају једној од највећих 
биљних  породица која обухвата 
преко 20.000 врста. Највише их 
има у тропским и субтропских 
регијама и предмет су бројних 
истраживања која  доводе до 
граница мистичности. Због 
поданка и гомоља јајастог облика, 
од чега и потиче латински назив 
Орхис, у неким нашим крајевима 
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ову предивну биљку називају пасја 
муда. Признаћете, овај назив 
тешко је повезати са романтиком, 
тако блиском орхидеји. 

 У каћунима се налази  
много скроба и слузи што им 
приписује афродизијачна својства. 
Самим тим и облик и својство се 
уклопају у еротске сфере, што 
нажалост нису успели да открију 
ни  Дели ага ни његов побратим 
Милош Обреновић.  

У нашим крајевима  има 
преко тридесет врста каћуна а 
расту на сувим, сунчаним 
ливадама, брежуљцима и у светлим 
шумама, чак до 1500 м надморске 
висине. 

Стабљика овог цвета је 
трајна, висине 10 до 50 цм са два 
округласта гомоља. Један је млад и 
свеж,  пун хранљивих материја, а 
други, прошлогодишњи, носи 
стабљику, спласнут је, истрошен и 
таман. Стабљика је светло-зелена 
боје, при врху црвено-љубичаста а 
обрасла је плавкасто-зеленим 
широким листовима. Лепи црвено- 
љубичасти мирисни цветови, 
необичног, неправилног облика, 
сложени су у 4-8 цм дуге класасте 
цватове на врху стабљике. Плод 
овог цвета је тоболац са великим 
бројем ситних семенки. Према 
облику и боји медне усне, те према 
боји листића описано је много 
интраспецијских (унутар врсте) 
облика, од ранга варијетета до 
ранга форми. Познати су и 
спонтани бастарди са сродним 
врстама. 

За употребу се користе 

само млађи, светлији гомољи, који 
се ископавају у време или одмах 
после цветања, од марта до јуна. 
Затим се гомољи оперу 
бланширају  2-3 минуте, нанижу на 
конац ради сушења. Осушени 
каћунови гомољи, који су за 75 
процената смањили своју тежину 
од првобитне, садрже око 50% 
слузи, 27% скроба, око 15% 
протеина, 1% шећера и трагова 
винске киселине. Скувани у води 
дају слузаву течност-салеп, која је 
била омиљено хранљиво зимско 
пиће и многим нашим крајевима 
где се сачувао утицај 
традиционалне арапске културе и 
медицине. Овај напитак од гомоља 
орхидеје (каћуна) за окрепљење у 
току зиме веома утиче на 
подмлађивање и јача потенцију. У 
тешким  ратним годинама гомољ 
се пржио и кувао као млади 
кромпир или се осушен млео у 
брашно и користио у исхрани. Због 
нерационалног коришћења у неким 
нашим крајевима каћун је веома 
редак па је стављен под заштиту. 
Стари наборани гомољ заједно са 
надземним делом биљке, треба 
поново посадити на место где је 
биљка извађена. 

Приликом скупљања 
гомоља каћуна ваља бити опрезан 
јер веома слични са отровном 
луковицом мразовца који расте на 
истом станишту као и каћуни. За 
разлику од каћуна, мразовац има 
само једну луковицу која цвета од 
краја августа до новембра. 

По завршетку трке 
(такмичења) дивчибарске 
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пропланке обухватила је тишина. 
Остало је ишчекивање до 
проглашења победника, а 
организаторима сабирање 
резултата  и исписивање дипломе. 
Таман толико времена да скокнем 
до малог пропланка иза вечно 
безводног олимпијског базена и 
мојих дивчибарских каћуна.  

 
Борислав Стевановић 

 

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ НА 

СТРАЖИЛОВУ- 

 ЈОШ ЈЕДНА СУДБИНА !? 

 
У свој дневник, новембра 

2002. године, сам записао. 
"Одолевао је месецима. 

Тај лепотан са коте 286 са које сте 
могли посматрати Бранков гроб и 
лепоте фрушкогроског венца како 
се пружају  од излазећег истока 
подно сланкаменачких атара ка 
Иришком венцу и даље, цветне 
ливаде Манастиришта и родних 
виногарда Ешиковачких. Клонуо 
је. И као Симониди,  извадише му 
очи." 

У свој дневник јануара 
2003. сам записао " Спасли смо два 
велика Дневника посетилаца који 
су почели да догоревају. Јоца, Паја 
и Етно-травел започињу велико 
спремање."  

Карловачке планинаре још 
од 1951 године, када добише на 
газдовање Бранков чардак као 
први планинарски објекат на 
Стражилову и у кога уложише 
одмах, по свом оснивању, огроман 

радни елан, од попуне кухињског 
инвентара  до оспособљавања 
првог преноћишта у поткровљу,  
па  преузимање предратног хотела 
"Бајићевих" од покрајинског 
одбора планинара, изградње 
преноћишта поред чардака и 
постављање монтажне бараке у 
Дворској башти. Већ после 
неколико година и уложеног 
огромног труда око 
оспособљавање архитектноски 
лоше решеног размештаја у 
бившем хотелу, бројних промена 
домара, огромних средстава 
уложених у инвентар, санитарне 
чворове, изградње терасе, да би 
убрзо по одлуци среског одбора и 
неприкосновених политичких 
глава, морали га се одрећи.  А у  
јесен 2002, баш на 40 године од 
његовог рођења, када им 
невероватан ум (само њима 
знаних) разори у неколико налета 
сав намештај, инвентар, стакла, 
постељину .... Да ли би Бранко 
сада запевао "Стражилово, тужно 
Стражилово"?. 

О свему овоме сте 
прочитали у предходном броју 
Путника. Данас можемо уживати у 
сређеном Дому уз увек присутну 
грају оних што ће нас наследити. 
А како је и са какавим 
потешкоћама почело изградња 
планинарског дома на Стражилову  
најбоље говори извештај дипл. 
инжењера шумарства Лазе 
Маширевића на редовној 
годишњој конференцији друштва 
које се одржало 10.03. 1963 године 
у Сремским Карловцима. 
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 "У циљу доследног 
спровођења постављеног задатка и 
примљених обавеза на Годишњој 
скупштини 1961 године, Управни 
одбор ПСД"Стражилово" поставио 
је у први план радове на изградњи 
Планинарског дома на 
Стражилову. 
 Да би се ови радови 
спроводили у смислу, и под 
контролом, друштвеног 
управљања, одмах на почетку 1962 
године, Управа друштва је 
формирала режијски одбор коме је 
поврен овај задатак. 
 На основу израђеног 
програма и реалне оцене 
могућности на остварењу 
појединих задатака, разрађен је 
план рада режијског одбора, у 
ствари грађевинске секције, за 
1962 годину. По овом плану 
радови су распоређени у две групе 
и то: 1. изградња Дома и 2. радови 
на одржавању постојећих објеката. 
У прву групу стављени су следећи 
радови : 
 1. Израда пројекта 
прилазног пута до коте где ће се 
градити Дом 
 2. Припремни радови за 
изградњу пута, тј. трасирање и 
обележавање трасе пута, сеча 
шуме и уклањање дрвног 
материјала са трасе пута. 
 3. Изградња пута. 
 4. Решавање имовинско-
правних односа са власником 
земљишта на ком ће се подићи 
Дом. 
 5. Нивелација земљишта 
за потребе будућег депанданса 

Дома. 
 6. Градња темеља и 
монтажа објекта депанданса. 
 7. Разрада главног 
пројекта планинарског дома са 
свим детаљима у вези са доводом 
воде и електрике до градилишта 
Другу групу радова  сачињавају: 
 1. Радови на одржавању 
коначишта "Ђачко склониште" у 
Дворској башти и 
 2. Реконструкција елек-
троинсталација у друштвеним 
просторијама са 110 на 220 волти. 
 Анализа извршења задатка 
показује да су припремни радови 
за изградњу Дома извршени са 
80%. 
 Свакако да је највећи 
задатак био изградња прилазног 
пута. 
 Жеља, односно одлука да 
се планинарски дом подигне на 
месту које ће по свом положају, 
околини и видокругу одговарати 
сврси оваквог објекта, изискивала 
је савладавање  многих потешкоћа 
при изградњи прилазног пута. 
 Висинска разлике, коју је 
требало савладати од подножја до 
места градње износи преко 100 м.  
Терен је стрм и на дужини од 1,25 
км колико износи укупна дужина 
пута, 90% површина трасе је 
камен, односно скелтено 
земљиште са 80% камена. 
 Група од 15 радника 
приступила је послу 2 јуна 1962 
године. 
 У благом завоју преко 
ливаде кренуо је пут, ширине 5 
метара, из долине стражиловачког 
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потока до прве окуке, где се 
појавио већи број камења. 
 Сваким даном што се пут 
више уздизао, камене наслаге биле 
су све веће и тврђе, док се на 
трећој окуки нису у виду стене, 
високе преко пет метара, 
испречиле пред рукама радника и 
ручним алатом. Даље пробијање 
пута било је успорено, али, уз 
помоћ екплозивних мина, стена је 
пробијена, а усек у камену на 
окуки створио је мотив праве 
планине у овом фрушкогорском 
пејсажу. 
 Пресецајући изохипсе са 
успоном од 5 до 14% и рушећи 
камење и стене, пут се закопава у 
ову стрмину Фрушке горе, негде 
пуном ширином од 3,80м, колико 
износи ширина после прве деонице 
од км 0 +200. 
 И тако пузећи између 
липа, храстова и кржљавог јасења 
и пробијајући се кроз стење, час 
лево, час десно, стварајући све 
нове и нове видике и пејсаже, које 
ће одушевити не само сваког 
планинара који познаје и осећа 
планину, већ и сваког излетника 
који овим путем прође и сагледа 
симфонију пејсажа овако 
разоткрите планине - пут вијуга 
према врху. 
 Уочи  29-новембра стигли 
смо уморни са првим пахуљицама 
снега  до  врха на пропланку. 
 Ту су на овоме месту, где 
се нижу видици од истока до 
запада пратећи пропланке и 
видиковце шума Фрушкогорског 
венца, изоштрене очи планинара за 

лепоту краја, изабрале место 
планинарском дому. 
 Тешкоће су савладане и 
пут је оспособљен за превоз 
материјала. 
 Потребно је да се извесне 
деонице на којима нема камена 
наспу туцаником, како би се пут 
могао користити и непосредно 
после кише. 
 Пут је грађен по пројекту 
инг. Николе Шимуновића, 
директора Завода за пројектовање, 
а руководилац радова био је инг.  
Никола Гајић, службеник Управе 
за путеве НО Среза Нови Сад. 
Радове је изводила група 
квалификованих радника кубикаша 
из Темерина, уз активно учешће 
чланова нашег друштва. 
 Непредвиђена тежина 
посла продужила је за два месеца 
рок завршетка радова израде пута. 
 Ово је разлог да се шеста 
тачка плана рада, Режијског 
одбора грађевинске секције, тј. 
монтажа депанданса није могла 
извршити 1962 године. 
 Проблем обезбеђења 
новог дома водом, иако није могао 
бити потпуно решен, ипак је у 
основи решен, јер је у сарадњи са 
Шумском управом у Сремским 
Карловцима, из средстава фонда за 
уређење Националног парка 
израђен у подножју брда, на ком ће 
се градити дом, бунар великог 
капацитета  са 600 л/час. Исто 
тако, постављањем новог 
трансформатора од 75 киловата на 
Стражилову омогућено је 
снабдевање и новог планинарског 
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дома електричном енергијом. 
 Разрада детаљних 
пројеката за изградњу Дома врши 
биро "Хексагон" и ово ће бити 
завршено до почетка грађевинске 
сезоне. 
 Радови из друге етапе 
послова грађевинске секције као: 
поправка у циљу одржавања 
коначишта "ђачко склониште" у 
Дворској башти и реконструкција 
електроинсталација у друштвеним 
просторијама су извршене". 
 

Борислав Стевановић 

 

EKSPEDICIJA BARUNCE 

2003. 

 
 Preciznim satelitskim 
merenjima utvrdjeno je da u svetu 
postoji 448 vrhova visine preko 7000 
metara. Od toga, čak preko 100 su 
neosvojena. Svi se nalaze na 
najvećem kontinentu naše planete, 
Aziji. Države Tadžakistan, Kirgizija, 
Kina, Pakistan, Indija, Avganistan, 
Butan i Nepal jedine mogu da se diče 
vrhovima preko 7000 metara. 
Himalaji ih imaju najviše, čak preko 
400 vrhova, ali taj planinski div nije 
jedini planinski lanac u svetu gde 
vlada večni led i sneg. Planinski lanci 
Tjenšana (ima 2 vrha preko 7000 m.), 
Tangula (4), Pamira (3), Nyaina (5), 
Hengduana (1), Hindukuša (7), 
Kunluna (21), Gangdise (1) su 
planine koje svojom visinom od 
preko 7000 metara prisiljavaju one 
koje ih preleću da se izdignu još koju 
hiljadu metara više, bliže ka suncu, 

jer u suprotnom bi rukom mogli sneg 
da skidaju sa vrhova planina.   

Ako se osvajanje Mont 
Everesta uporedjuje sa osvajanjem 
zlatne olimpijske medalje, ako je 
Gran-pri osvojiti svih sedam najviših 
vrhova kontinenata, onda si usponom 
na vrh od preko 7000 metara samo 
jednu stepenicu ispod krova sveta. U 
svetu postoje pravi lepotani medju 
tim svetskim gorostasima koji su 
večno prekriveni snegom i ledom. 
Nanda Devi, Kamet, Rakoši, Pumori, 
Žanu, Barunce, Nupce, Nošak i još 
mnogo drugih su vrhovi koji su 
zaokupili ljude koje vole planine. 
Posebno mesto medju tim vrhovima 
ima predivna dvovršna planina Nanda 
Devi (7817 m) ili ″Boginja Nanda″, 
što je nadimak boginje smrti Kali, 
Šivine žene. Godine 1936. legende 
Himalaja Tilman i Odel su se popeli 
na njen najviši vrh, što je do tog 
vremena bio najviši osvojeni vrh u 
svetu. 

Planinarsko-smučarski sa-
vez Vojvodine, pod pokroviteljstvom 
Izvršnog veća Vojvodine u svom 
projektu Everest 2006., je planom 
predvideo da se u toku 2003. (od 
3.aprila do 10. maja) izvrši uspon na 
himalajski vrh Barunce 7129 metara 
koji se nalazi u Nepalu. Značaj ovoga 
uspona je u tome što je do sada svega 
tri planinara iz R. Jugoslavije bilo na 
vrhu preko sedam hiljada metara, što 
do sada ni jedna žena nije kročila na 
vrh preko sedam hiljada mitara! Što 
smo usponom na Barunce još jednu 
stepenicu bliži najvišim svetskim 
gorostasima, pre svega Šiša Pangmi 
(8046 m) i Gašerbrumu-2 (8035 m), 
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koji su predvidjeni za uspone tokom 
2004. i 2005. godine i naravno, 
najvišem vrhu sveta Mont Everestu. 

Barunce je himalajski vrh 
koji posle Pumorija, koji se nalazi 
neposredno u blizini Everesta, drugi 
vrh od 7000 metara po interesovanju 
planinara iz celoga sveta. Barunce se 
nalazi izmedju Everesta i Makalua, 
visokog 8463 metara, inače petog 
vrha po visini u svetu. Susedi 
Baruncea su Čamlang, visok 7319 
metara i Ama Dablam (6956 m), 
možda najpoznatiji i najmarkatniji 
himalajski vrha. Prvi koji su uočili 
Barunce bili su članovi Šiptonove 
ekspedicije iz 1951. godine. 1954. 
godine pri istraživanju Makalua i 
Barun glečera, Edmund Hilari i 
Georg Lowe su promatrali i Barunce. 
30. maja 1954. godine Colin Todd i 
Geoff Harrow izvršili su prvi uspon 
na Barunce jugoistočnim grebenom. 
U tom momentu Barunce je bio u 
prvih 20 osvojenih vrhova na 
Himalajima. Pristup planini počinje 
od sela Lukla, koje se nalazi na 2800 
metara i koje je inače i polazna tačka 
za pristup Everestu. Potrebno je deset 
dana da se dodje do baznog kampa 
Baruncea koji se nalazi na ivici 
glečera Barunce na 5500 metara. I 
ako je put do baznog kampa dosta 
naporan i dugačak, poželjno ga je što 
sporije preći, kako bi se organizam 
aklimatizovao na razredjen vazduh. 
Bazni kamp je u stari poslednja veza 
sa svetom. Do njega treba da nas 
prati oko 35 Šerpasa koja su 
neizbežna logistička podrška svake 
ekspedicije. Potrebno je doneti oko 
tonu tereta, odnosno opreme i hrane. 

U baznom kampu ostavljate sve 
stvari bez kojih možete preživeti, 
koje bi vam opteretile i onako teške 
ruksake. Uspon na Barunce je gotovo 
u celosti po snegu sa detaljima 
ledenih i stenovitih ploča. Nagib 
terena se kreće do 500, a ocena 
uspona je 3D (Everesta je 4E). 
Potrebno je postaviti oko 1000 
metara fiksnih užadi. Na ravnoj 
površini glečera u podnožju 
jugoistočnog grebena na 6100 m/nv 
postaviće se prvi visinski logor, dok 
drugi će biti postavljen na 6450 
metara na jugo-istočnom grebenu. Od 
zadnjeg visinskog logora do vrha 
Baruncea potrebno je oko 10 h 
uspona. Planira se da se krene u 
ponoć kako bi se stiglo u toku pre 
podneva na vrh kada je u planini još 
relativno stabilno vreme. 

Petočlanu  ekipu ekspedicije 
predvodi Miodrag Jovović /Vrbas/, a 
ostali članovi ekspedicije su:  
Mirjana Vašut /Sr. Mitrovica/, Andor 
Luhović /Subotica/, Goran Ferlan 
/Ruma/ i Milivoj Erdeljan /Novi 
Sad/.. 

Milivoj Erdeljan 

 

POK ″″″″KOMPAS″″″″ 
 

U Vršcu je osnovan novi 
Planinarsko-orijentacioni klub 
″Kompas″. Kontakt osoba je:  
Rade Radovanović 
Prvomajska 117 
26300 Vršac 
tel:013/819-336 ili 
064/13-46-178 
e-mail: radrade@hemo.net 

 


