
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY - májové aktivity  

Májové dni sú pre pobyt v prírode všeobecne považované za 
najvďačnejšie. V roku 2019 však tomu tak vôbec nebolo. Nuž 
a stalo sa, že členovia SENIORKLUBU TURISTIKA DIVIAKY museli 
usilovne kalkulovať, aby si medzi „mokrými“ dňami našli aj tie 
slnečné. Už 1. máj sa nám vydaril, keď sme sa vybrali 
s kysuckými turistami otvárať „Kysuckú bránu“. Obrázok č. 1 je 
práve z kopca Rochovica 640m, kde sa táto udalosť odohrala 
a prítomní boli aj naši, z ľavej strany Janka Vaváková, Števo 
Hudák, Vierka Bellanová a Emil Kotián. 
O týždeň neskôr, 8. mája, ako ukazuje obrázok č. 2, (ktorý je 

z nadmorskej výšky 1067 metrov) to už bol cieľ Števa Hudáka 
na Hrdoši 1067m, ktorý sa oficiálne nazýva Ostrým. Týmto 
pekným fotogenickým kopčekom sa pýšia obyvatelia írečitej 
Liptovskej dedinky Švošov a pravdepodobne aj preto si ho 
pomenovali takto, „po svojom“. Dokonca aj kávičku po zostupe 
z Hrdoša som si „vygĺdžal“ v Hostinci Pod Hrdošom. 

Diviacki turisti zvyknú, žiaľ, ako jediný na Slovensku pripomínať 
si DEŇ MATIEK tak po turisticky. Aj v sobotu 11. mája sa tak 
stalo, kedy organizátori PKT Diviaky veľmi prívetivo privítali 
všetky dievky, matky i babky na Znieve 985m, v rámci už 26. 
ročníka Dievčenského výstupu na Zniev. Je 
samozrejmosťou pre našich seniorov, že tam, kde nie je núdza 
o smiechoty a dobrú náladu  

– spravidla nechýbajú. Na obrázku č. 3 je to úplne jasne 
zdokumentované.   
Nakoniec ešte jedna „raritka“ a to v podobe, nazvem to 
honosne – Expedície na Ragáč 537m, ktorý síce neoplýva 
výškou, zato je z jeho vrcholu excelentný pohľad na obec 
Hajnáčku 220m, hrad Hajnáčka a takmer celú Cerovú 
vrchovinu. S našim primátorom Igorom Husom sme toto 
podujatie pripravovali niekoľko mesiacov, ale – absolvovali sme 
ho bez neho. Nanešťastie, akurát na ten štvrtok 16. mája ho 
pozval prezident našej krajiny na rozlúčkové posedenie 
s primátormi miest Žilinského kraja. Na obrázku č. 4 je množina 
členov nášho SENIORKLUBU TURISTIKA DIVIAKY na vrchole Ragáča, z ľavej strany sú to Števo Suchý, Peter Lesay, Bolek Vričan, 
Marietka Bernátová, Gabika Mažáriová, Emil Kotián, Vierka Bellanová a od fotoaparátu stihol dobehnúť aj Števo Hudák. Po 
návrate do „civilizácie“ sme boli prijatí starostom obce Hajnáčka Ivanom Poprockým, ktorému sme odovzdali malé darčeky 
a pozdrav od nášho primátora Igora Husa s jeho ospravedlnením neúčasti. Tieto turistické akcie sa nám podarilo realizovať vždy 
za pekného počasia. S niektorými ďalšími zámermi sa nám už tak nedarilo, ale aj tak naši turisti v máji roku 2019 absolvovali 12 
výletov do prírody. V tejto súvislosti snáď takto:  

„Život je skutočne iba Tvoja cesta. Priatelia môžu ísť s Tebou, ale nikto nikdy nemôže ísť za Teba“. 
Štefan Hudák 
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