Objava za medije

Prezentirani radovi na sanaciji Planinarskog doma Putalj
Kaštel Sućurac, 29. listopada 2019. - Članovi planinarskog društva Kozjak prezentirali
su u utorak izvedene radove na sanaciji potpornog zida Planinarskog doma Putalj.
Sanacijom potpornog zida, koja je započela krajem lipnja, a dovršena je tijekom rujna,
HPD Kozjak je osigurao da planinarski dom Putalj još dugo ostane omiljeno okupljalište
brojnih planinara i izletnika. Naime, PD Putalj se nalazi na klizištu, a ono što možda ni
stalni posjetitelji nisu zamijetili su velike pukotine u potpornom zidu koje su prijetile
'klizanjem' cijelog doma. Srećom, članovi HPD Kozjak već duže vremena su upoznati s
ovim problemom i rade na njegovom otklanjanju.
„Prvo smo primijetili pukotine na potporom zidu i objektu, koje su se nažalost širile, pa je
postalo očito da je ugrožena statika objekta i sigurnost svih posjetitelja doma. Još 2015.
napravljen je projekt njegove sanacije, no problem su kako to već biva, bile financije.
Srećom, Grad Kaštela i tvrtka CEMEX prepoznali su važnost ove lokacije u životu cijele
zajednice, ali i turističkom brendiranju Kaštela kao poželjne planinarske destinacije i
odlučili su sufinancirati projekt“, objašnjava predsjednik HPD Kozjak, Ivica Perković.
Napominje kako su predstavnici tvrtke CEMEX otišli i korak dalje; volonterski su
sudjelovali u akciji čišćenja pristupnog puta prije početka radova. „Uključili smo se u ovaj
projekt s namjerom da pomognemo očuvati ovo popularno izletničko mjesto, a time i jedan
iznimno važan sadržaj za našu zajednicu. Posebno mi je drago što smo imali priliku zaista
zasukati rukave te osim u razradi plana sanacije projekta i volonterski sudjelovati u
čišćenju prilaza domu. Upravo zbog osobnog terenskog rada, ova nam je suradnička
akcija posebno draga, a rezultat, obnova planinarskog doma Putalj, još važnija“, kazao je
Branko Mozara, voditelj javnih poslova CEMEX Hrvatske.
Grad Kaštela i inače aktivno potpomaže rad HPD-a Kozjak, a napominju, sanacija
potpornog zida bila je neophodna investicija. „Dom se nalazi na terenu koji je veliko
klizište i ugrožena je bila sigurnost građana i izletnika jer je potporni zid napukao na više
mjesta, baš zato je Grad Kaštela dao kapitalnu donaciju u iznosu od 100 tisuća kuna. I
inače redovito godišnje podupiremo društvene aktivnosti HPD-a Kozjak koje gospodari
ovim domom, njihove planinarske izlete, planinarsku školu, markiranje planinarskih staza,
a sudjelovali smo financijski i u obilježavanju sedamdeset godina društva ove godine“,
napominju iz Grada.
Radovi vrijedni 360 tisuća kuna započeli su krajem lipnja, a u sklopu sanacije zida
izgrađena je i vodosprema. „Vodospremu nećemo moći koristiti prije sanacije krova, ali u
suradnji s DVD-om Mladost osigurali smo da već od sljedeće protupožarne sezone bude
od koristi za cijelu zajednicu“, govori Perković.
Na prezentaciji radova na planinarskom domu Putalj, osim predstavnika HPD Kozjak,
CEMEX-a i Grada Kaštela, sudjelovali su i predstavnici kaštelanskih vatrogasaca i
splitskog HGSS-a. Predsjednik HPD-a Kozjak uručio je predstavnicima CEMEX-a i Grada
Kaštela prigodne zahvalnice.

