Планинарски клуб

“В р б и ц а”
www.pdvrbica.org.rs
Велика Плана, Николе Пашића 17
E-mail: pdvrbica@gmail.com

14. поход „Карађорђевим стопама“
- ИЗВЕШТАЈ –
У суботу, 29. априла 2017. године, на подручју Радовањских брда код Велике
Плане, одржан је 14. поход „Карађорђевим стопама“, ове године, републичка планинарска
акција Планинарског савеза Србије, у организацији Планинарског клуба „Врбица“ из Велике
Плане.
И ове године, поход је изведен у склопу обележавања Дана општине Велика
Плана и у сећање на 200 година од Карађорђеве смрти.
Након евиденције учесника, поделе беџева и дневник, пристиглим планинарима
се обратио господин Игор Матковић, Председник општине Велика Плана, чиме је отворена
акција. Водич акције Дејан Филиповић упознао је учеснике са планом кретања, па су учесници
могли да одаберу за пешачење једну од три стазе, у складу са својим физичким
могућностима и интересовањем:
-

кратка стаза која обухвата само контролне тачке 1, 2 и 3 (Врбица, Манастир
Покајница и Радовањски луг) укупне дужине око 11 km и успона од 300 m.
средња стаза „Карађорђевим стопама“ која обухвата 4 контролне тачке –
Врбица 227 m, Манастир Покајница 162 m, Радовањски луг 163 m и Манастир
Копорин 148 m, укупне дужине око 16 km и укупног успона око 500 m;
мало напорнија стаза која сем наведених контролних тачака обухвата и
успон на Караулу (297 m), највишу коту општине Велика Плана и Подунавског
округа са које се широко сагледавају басен Јасенице, као и планине Рудник на
западу и Бељаница и Хомољске планине на истоку. Ова стаза је укупне
дужине око 22 km и укупне висинске разлике око 700 m у успону;

На поход се кренуло око 9:15, и то најпре групa са најдужим пешачењем, а затим
и друге две групе у размаку од по 15 минута.
Група која се кретала средњом - основном стазом је, након успона на Врбицу који
траје око 30 минута, новоформираном стазом, наставила до Манастира Покајница и даље
долином Грабовачког потока, пресекла косу Милин брег и спустила се до Радовањског
валога. Стаза се даље пружа долином Копоринског потока (уредно обележеном стазом и са
уређеним прелазом преко Копоринског потока) и око 11:45 сати стигла до Манастира
Копорин. На деоници непосредно испред Манастира Копорин, Копорински поток (поред којег
се пружа стаза) било је нешто више влаге због кише која је падала претходног дана, али то
није отежавало кретање.
У лепо уређеном манастирском комплексу учесници похода су се одморили и
разгледали цркву из 1402. године у којој је, претпоставља се, сахрањен деспот Стефан
Лазаревић.
Након одмора од једног сата, планинари су стазом која се пружа преко косе
Самарић и долине Рибник стигли до планинарског дома на Момајској коси. Након кратке

паузе, прелазом Момајске косе, око 14:45 планинари су стигли у Радовањски луг. У
Радовањском лугу учесници похода су се упознали са историјским значајем Радовањског
луга и догађаја који се у њему десио (убиство Карађорђа).
До центра села Радовања, у којем је ове године завршен поход, који је
удаљена нешто мање од пола сата пешачења, учесници похода су стигли око 15:30.
Група која је ишла на Караулу (85 планинара) имала је нешто краћи одмор
код Копорина и већ око 12:00 кренула ка овој коти. Група је на овај врх стигла око 13:00 где се
након краћег задржавања и овере успона кренуло ка Радовањском лугу у који је група стигла
око 15:30 да би око 16:30 стигла до Центра Радовања и завршила поход.
Група која се кретала лаганом стазом (44 планинара) кренула је на поход
око 9:45 и након успона на Врбицу после краћег одмора наставила до Манастира Покајница.
После краћег боравка у манастирском комплексу, група је описаном стазом долином
Грабовачког потока, засеока Симићи и Радовањског луга стигла до завршне тачке похода.
Током акције, а поводом обележавања 200 година од Карађорђеве погибије,
представници организатора положили су венац на споменик палим борцима за ослобођење
Србије у центру Радовања, са посветом „Слава Вожду и устаницима 1804. – планинари
Велике Плане и Србије“
Поход је пратила екипа Горске службе спасавања (4 члана), а служба хитне
помоћи Дома здравља у Великој Плани била је обавештена о извођењу похода и спремна за
евентуалну интервенцију по дојави.
Током похода, на карактеристичним локацијама, била је обезбеђена минерална
вода са изворишта „Карађорђе“ за освежавање учесника коју су дистрибуирали волонтери
Црвеног крста из Велике Плане.
У Радовањском лугу за учеснике похода изведен је краћи уметнички приказ
Карађорђевог страдања у извођењу драмских уметника из Велике Плане - Ивана Вучковића
и Небојше Милосављевића.
На завршетку похода, у дворишту и објекту Дома културе у Радовању, био
је организован ручак за све учеснике похода (плањански брдски гулаш), и том приликом
додељене су захвалнице друштвима учесницима акције, најстаријем и најмлађем учеснику
акције, као и освајачима знамења поводом пет пролаза и учешћа на походу „Карађорђевим
стопама“. Крај акције обележили су чланови КУД „Карађорђе“ из Радовања успешним
фолклорним и певачким наступом.
Поход је био медијски пропраћен краћим прилозима на локалним електронским
медијима.
За планинаре који су дошли у Велику Плану путничким аутомобилима или јавним
превозом, као и за учеснике похода из Велике Плане, организатор је обезбедио аутобуски
превоз до полазне тачке у Великој Плани.
На целом походу је било 486 учесника из 38 планинарских друштава и
других организација, као и појединаца ван организованих група:
- Челик, Смедерево
22 учесника
- Вукан, Пожаревац
15 учесника
- Победа, Београд
20 учесника
- Жежељ, Крагујевац
30 учесника
- Јеленак, Панчево
18 учесника
- Повлен, Ваљево
8 учесника
- Железничар, Краљево
72 учесника
- Гора, Крагујевац
3 учесника
- Београд, Београд
2 учесника
- Железничар, Вршац
17 учесника
- Балкан, Београд
18 учесника
- Бељаница, Свилајнац
6 учесника
- Гвоздац, Краљево
1 учесник
- Каблар, Чачак
16 учесника
- Трем 1810, Доњи Душник
5 учесника
- Хајдук, Кула
17 учесника
- ПТТ, Београд
7 учесника
- Копаоник, Београд
1 учесник

- Авантуриста, Београд
- Озрен, Соко Бања
- ФРА, Чачак
- Ћира, Лајковац
- Раднички, Београд
- Железничар, Београд
- Гвоздац јуниор, Краљево
- Маглеш, Ваљево
- Морич, Власотинце
- Бабин зуб, Кљажевац
- Јасеница, Смедеревска Паланка
- Брђанка, Алексинац
- Љуктен, Трстеник
- Кукавица, Лесковац
- Букуља, Аранђеловац
- Змај, Звечан
- Нафташ, Нови Сад
- Железничар, Нови Сад
- Поштар, Нови Сад
- Врбица, Велика Плана
- Одред извиђача „Ђале“, В. Плана
- остали

10 учесника
9 учесника
10 учесника
12 учесника
15 учесника
14 учесника
9 учесника
13 учесника
13 учесника
1 учесник
7 учесника
1 учесник
1 учесник
1 учесник
2 учесника
1 учесник
1 учесник
3 учесника
1 учесник
43 учесника
6 учесника
36 учесника

Организатор је учесницима који су 5. пут походили стазу „Карађорђевим
стопама“ доделио знамење поводом пет пролаза (штап са угравираним симболом акције и
овереним редним бројем):
- 064 Милосављевић Топлица, Вукан, Пожаревац
- 065 Арсић Снежана, Вукан, Пожаревац
- 066 Бошковић Јока, Вукан, Пожаревац
- 067 Мандић Милан, Челик, Смедерево
- 068 Торбица Бобан, Јасеница, Смедеревска Паланка
- 069 Братић Борис, Авантуриста, Београд
- 070 Костић Миладин, Врбица, Велика Плана

Управни одбор ПК „Врбица“
Председник

Жељко Ковачевић

