
PREDJUBILEJNÝ PRIMÁTORSKÝ DRIENOK 2015 
 
Skutočne iba veľmi zriedka sa prihodí, že našinec, rozumej turista, ma tóóľko šťastia, ako mali účastníci 39. pred 
jubilejného ročníka PRIMÁTORSKÉHO VÝSTUPU NA DRIENOK  práve v sobotu 7. februára 2015. Ešte v piatok 6. 

februára bol a to nielen v Turci, doslova „psí čas“. V nedeľu 
pokračovala snehová pohroma. Akurát v sobotu, napriek tomu 
že poriadne mrzlo, slniečko svietilo na „plné obrátky“.  
Takmer stovka turistov z celého Slovenska prišli k nám, aby 
pookriali na tele aj na duši, stretli sa s priateľmi, porozprávali 
sa, v tomto konkrétnom prípade s novými predstaviteľmi 
samosprávy, za krásnymi zážitkami, ba, najmä deti aj za 
vidinou 
bohatej 

tomboly. 
To 

všetko sa 
im aj 
naplnilo. 

Dokonca ani miestami až cca 80 centimetrová vrstva snehu (no 
kto by to vo februári čakal-hi-hi) nebola neprekonateľnou 
prekážkou k zdolaniu nášho klubového „kopčeka“ Drienka. 
Presne hodinu pred poludním privítal na vrchole Drienka 

v nadmorskej výške 1268 metrov prítomných turistov 
predseda PKT Diviaky Dca Štefan Hudák. Vzápätí Jaro Matúš 
odovzdal všetkým účastníkom tohto najstaršieho turistického 
podujatia svojho druhu na Slovensku spomienkové diplomy. 
Po návrate do obce Rakša nás v príjemne vykúrenom 
Kultúrnom dome očakával a pohostil chutným čajom starosta 
obce Ján Grauzeľ. Garanta primátorského výstupu na Drienok,  

primátora mesta Turčianske Teplice Igora Husa tentoraz 
zastúpil viceprimátor Dušan Vojtek, ktorý prítomným 
odovzdal pozdrav od „šéfa“ a poďakoval im za účasť. Zlatý 
klinec dňa, ťah bohatej turistickej tomboly  režírovala 
tajomníčka PKT Diviaky, tiež „Dca“ Marietka Bernátová. 
Najpočetnejším kolektívom boli, ako obvykle, turisti z Hornej 
Nitry. Nakoniec ešte predseda Hudák pozval turistov na ďalšie 
z verejných turistických podujatí Klubu, na jubilejný 25. Ročník 
Posledného šúsu na Skalku presne o mesiac, 7. marca 2015. 

Toto, jedno z desiatich verejných turistických podujatí roka PKT Diviaky spoločne realizovali turistickí 
organizátori Prvého klubu turistov Diviaky, mesto Turčianske Teplice a obec Rakša. Tiež, rukou spoločnou sa 
pričinili o naozaj bohatú tombolu, z ktorej mali velikánsku radosť mnohé prítomné deti. Krásnou odmenou pre 
organizátorov boli usmiate tváre účastníkov sršiace dobrou náladou, ba v závere aj veselými pesničkami.   
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