DIVIACKI TURISTI SENIORI V AKCII
Ešte 16. februára roku 2013 skupinka diviackych turistov v rámci návštevy Lietavského hradu 635m
odštartovala činnosť terajšieho SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky. V tomto roku si diviacki seniori po celý rok
pripomínajú túto skutočnosť a to tak – po turisticky. Prijali sme návrh, že každý mesiac až do konca roka 2018, vždy
15. deň v mesiaci sa stretneme na vrchole Drienka 1268 a tam absolvujeme rituál na oslavu päťročnice nášho Klubu.
Už niekoľko rokov však bol turisticky značený chodník na
„náš“ kopec, na Drienok, na viacerých miestach
zatarasený popadanými stromami a aj vrcholová tabuľka,
ktorú sme na vrchole pred niekoľkými rokmi osadili,
podľahla poveternostným vplyvom a bolo potrebné ju
vymeniť. V rámci februárového výstupu na Drienok sme
demontovali vrcholovú tabuľku, dali vyrobiť novú a,
samozrejme, aj zafinancovali jej výrobu. V marci sme ju
osadili na vrchole. V apríli sme odstraňovali popadané
stromy. Keďže ich bolo veľa, nechali sme si časť aj na

májový termín. Nebola to jednoduchá práca, veď niektoré
popadané buky mali v priemere aj 30 centimetrov.
Nakoniec, na priložených obrázkoch je to patrične
zdokumentované. A ktože sa to skrýva pod slovíčkom
„sme“? Sú to Peter Lesay, Emil Kotián, Bolek Vričan,
Jozef Kollár a Štefan Hudák. Keď sme spočítali ich vek,

tak nám vyšlo, že majú spolu 367 rokov a pre pohodlie
návštevníkov nášho kopčeka Drienka 1268m odpracovali
spolu 91 hodín. Bez nároku na nejakú náhradu.
Nie, neľutujeme tento čas strávený pri prácach na
spriechodnení turistického chodníka na Drienok a ani
nákladov na novú vrcholovú tabuľku. Odmenou je pre
nás dobrý pocit, keď si účastníci spolu s organizátormi
augustového stretnutia plešatých a bradatých turistov na
Drienku (možno) všimnú, že chodník majú čistý a môžu
bez problémov postupovať k vrcholu.
V letných mesiacoch sa však ešte povenujeme vyčisteniu
náučného chodníka v lesoparku Bôr a tiež obnove turistického značenia na jeho trase. Dúfame, že v tejto záležitosti
sa k nám aj niekto ďalší pridá veď v našej komunite platí: ...“než doma zhrdzavieť, to radšej sa vo vrchoch zodrať“...
príjemné dni želáme všetkým, čo si aspoň občas overia platnosť tohto nášho sloganu.

Dca Štefan Hudák, majster turistiky
prezident SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY
30.05.2018
Legenda k obrázkom:
obrázok 1 15. marec 2018: Štefan Hudák, so zmrznutými prstami osádza na Drienku 1268m vynovenú vrcholovú
tabuľku.
obrázok 2 15. apríl 2018: Pod sedlom Drienka lopotili s dostupným náradím na odstraňovaní popadaných stromov E.
Kotián, P. Lesay, B. Vričan a Š. Hudák.
obrázok 3 15. mája 2018: P. Lesay, E. Kotián a Š. Hudák predvádzajú voľnú trasu na Drienok 1268.

