DIVIACKI TURISTI SENIORI V ZÁVERE ROKA 2017
Členovia Seniorklubu Turistika Diviaky sa už na začiatku posledného mesiaca v roku náležite pripravujú na rozlúčku so
Starým a privítanie Nového roku. Aj teraz tomu tak bolo.
Nakoniec, na obrázku číslo 1 vidíte, ako sa takmer dve
desiatky šťastných Diviačanov tešia z množstva nového
snehu, ktorý nás (spoločne s hmlou) privítal 29. decembra
2017 na Bralovej skale 826m, kde sme zrealizovali 10.
Dernieru pohybových aktivít našich pohybu chtivých členov
v Starom roku 2017.
Niekoľko hodín pred definitívnym ukončením roka 2017 boli
diviacki turisti seniori hosťami rovesníkov zo Žiliny a okolia
v rámci 16. Silvestrovského výstupu na Veľkom Straníku
769m. Počasie nám opäť neprialo, bolo hmlisto a tak sme
nemohli počítať autíčka na obrovskom parkovisku
automobilky pod nami. Zato sme zorganizovali parádny
ohňostroj, ktorý, pravda, zodpovedal našim príjmom zo sociálnej poisťovne – dokumentuje to obrázok číslo 2 s
rozjarenými turistami z vrcholu Veľkého Straníka. To sa
odohralo, ako je všeobecne známo 31. decembra roku 2017.
Keď opadla eufória z vítania Nového roka, teda toho 2018tého, tak sme sa 3. januára 2018 vybrali na Premiéru. Činíme
tak pravidelne, každý rok, pričom toto podujatie je
honosnejšie rok od roku. Jednak sme šťastní že sme
v relatívnom zdraví prežili ten „humbug“ a tiež preto, lebo
šetriac potraviny čo sme pred sviatkami nakúpili – všetko, do
poslednej smidky spapkáme a tak sa potom snažíme našu
hmotnosť opäť ako-tak dostať do starých koľají. Popravde,
iba výnimočne sa to niekomu podarí. Na Premiéru
pohybových aktivít členov Seniorklubu Turistika Diviaky
sme sa vybrali do Chaty na Grúni 970m vo Vrátnej doline.
(Na obrázku číslo 3 vidíte spolu s diviackymi turistami seniormi aj jeden z najkrajších kopcov Slovenska Veľký
Rozsutec 1610m) Pri tejto príležitosti si priatelia všimli (oni si
to „všímajú“ pravidelne?), že deň predtým mal jeden
z prítomných kolegov narodeniny a tak urobili všetko preto,
aby mu jeho očička zvlhli slzičkami. Iste, nezaobišlo sa to bez
našej vzácnej Zázvorovice. Vytriezveli sme však okamžite,
keď sme sa vydali na spiatočnú cestu. Počasie nám totiž
nadelilo obrovskú metelicu a tak viacerí z nás mohli na
vlastné oči (a po prvý raz) vidieť, ako sa statné stromy
ohýbajú a padajú polámané k zemi. Verte, boli to strašné
divadlo. Človek je však nenapraviteľný – do roka a do dňa sa
do týchto končín vyberieme opäť, aby sme privítali ďalší z
Nových rokov. Pravda – ak dožijeme.

Prajeme do Nového roku 2018 sebe, ale aj čitateľom Teplických zvestí, bezstarostný život v (pokiaľ možno) plnom
zdraví, medzi najbližšími a dobrými priateľmi.
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