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Планинарско друштво "Романија" Пале
Планинарско друштво "Романија" Пале основано је крајем 1988. године и до почетка
рата бројало је око 400 чланова, који су своје активности проводили не само на
подручју општине него и широм бивше Југославије и даље. У то вријеме чланови
Друштва походили су и освајали најатрактивније и највеће врхове бивше домовине:
Триглав, Караванке, Дурмитор, Проклетије, Шар-планину, Маглић, Чврсницу, Прењ,
Трескавицу и многе друге. Ту су и алпинистички походи и освајање највишег врха
Африке – Килиманџара, највишег врха Европе – Мон-Блана, врхова на Хималајима, Арарата у Турској,
Олимпа у Грчкој, Демеванда у Ирану, Мусале и других врхова на Рили у Бугарској, итд.
Ово Друштво је прекинуло са радом 1992. године, а по завршетку рата почиње његово поновно организовање
и рад са пуно тешкоћа, како финансијских, тако и кадровских, јер се чланство у рату знатно осуло, а многи,
нажалост, више нису међу живима.
Активисти Друштва су организовали и учествовали у низу акција на локланом нивоу као што су: маркирање и
уређење планинарских стаза на Романији, заштита и уређење извора (Новаково врело, Слатко врело, итд.),
уређење локација за одмор и камповање, организовање и учествовање на традиционалном "Ђурђевданском
уранку" на Романији и низ акција на изградњи планинарског склоништа на Романији. Планинари су активно
учествовали и у свим акцијама, походима и сусретима планинара на нивоу Планинарског савеза Републике
Српске и Планинарског савеза Срсбије, као што су: Видовдански успон на Маглић, слет планинара Републике
Српске у Вишеграду, трновска трансерзала, трансверзала «По језерима Зеленгоре» и сусрети са планинарима
Србије на Авали и у Рајцу.
Број чланова Друштва од оснивања до данас кретао се око 400 (прије рата) до 198, колико Друштво тренутно
броји. Активисти Друштва раде на омасовљењу, школовању нових кадрова у Основној и Средњој школи и на
факултетима. У ОШ "Пале" основана је еколошко-планинарска секција, а на путу су да исту секцију
организују и у Средњој школи, у којој већ постоји 30 активиста.
Друштво је у октобру 2002. године започело активности на изградњи планинарског склоништа – колибе на
локалитету Новакове њиве на Романији. Прикупљена је одређена документација – урбанистичка сагласност и
дозвола за градњу, урађени су одређени земљани радови и припремљена локација за даљу градњу. Тренутно
су радови обустављени због недостатка дрвне грађе и лоших временских услова. У Друштву се надају да ће
изнаћи средства и, уз властито учешће, склониште завршити до љета идуће године. Изградња овог склоништа
је од великог интереса, јер на подручју општине нема ниједног планинарског дома, а прије рата их је било
шест. Склониште на Романији неопходно је не само за планинаре него и за све друге грађане и љубитеље
природе. На Романији постоје изванредни услови за школске алпинистичке курсеве, који су прије рата
редовно одржавани, а од Планинарског савеза Републике Српске Друштво је добило задужење да идуће
године буде домаћин Школе алпинизма, тако да им је склониште неопходно да би испунили услове за
смјештај и боравак алпиниста из Републике Српске и околних земаља.
Планинарско друштво "Јаворина"
Планинарско друштво "Јаворина" је основано у јануару 2002. године и тренутно броји око 50 активних
чланова. Прву експедицију је извело у септембру прошле године освојивши највиши врх Европе Мон Блан.
Осим класичног планинарења, у овом друштву вам се пружа могућност да се бавите и
низом других, не мање изазовних планинских спортова, као што су: параглајдинг,
алпинизам, планински бициклизам, рафтинг и сноубординг.
Акције којима се можете придружити сваке године су поход на Дурмитор, Маглић,
Волујак и Зеленгору. У оквиру рафтинг секције традиционалан је одлазак на Тару 18.
јула, у камп Брштановица. Такође, сваке године друштво организује алпинистичку обуку на стијенама
Романије. Веома атрактивно, на Јахорини се за све заинтересоване чланове организује обука у падобранском
једрењу или параглајдингу током цијеле године. Оно што је посебно привукло пажњу јесте бициклистичка
експедиција на релацији Пале - Херцег Нови, одржана 2. јула ове године, у којој је учествовало осам
бициклиста.
Успјех Алпинистичке секције потврдили су Љубо Јовановић и Драган Работа, који су
крајем јула 2003. године освојили Матерхорн, најизазовнији врх Швајцарских Алпа. Тако
је на Алпама још једном истакнута српска застава - општине Пале и Републике Српске.
Најбољу сарадњу Планинарско друштво "Јаворина" остварује са београдском "Победом",
подгоричким "Комовима" и Биолошким научним клубом "Жан Батист
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