
DIVIACKI TURISTI SENIORI V JANUÁRI 2019... 

Kapitola činnosti SENIORKLUBU TURISTIKA DIVIAKY v edícii 2018 bola uzatvorená presne 31.12.2018 na Veľkom 
Straníku 769m a teraz už niečo z nových  
zážitkov, už januárových v roku 2019. Vo štvrtok 
17. januára sa vybrala skupinka, nazvime ju 
„estétov“ do Vysokých Tatier, na Hrebienok 
1285m, aby sa pokochala ľadovými výtvormi 
ľadových umelcov z celého sveta. Náhoda 
chcela, aby sme sa tu, pod Slavkovským štítom 
2452m stretli s priateľom, rodeným Liptákom 
Vladom Chrapčiakom (na obrázku č. 1 tretí 
z ľavej strany), ktorý v roku 2018 absolvoval 
4.500 km dlhý pochod (pre istotu: naozaj 
štyritisícpäťsto km pešo) od mexickej hranice 
ku hranici kanadskej  cez celé Spojené štáty. A, 
navyše, ktorý prisľúbil, že príde k nám, do 
Turčianskych Teplíc porozprávať a ukázať 
obrázky z tejto grandióznej, neuveriteľnej akcie. 

Števo Hudák a Marietka Bernátová sa z Tatier 
prišli domov iba napapkať a vyspať, aby zavčas rána 18. januára nasadli na vláčik a odišli sa na vlastné oči presvedčiť, 

že minister dopravy Arpád Ersék naozaj po 16. 
rokoch otvoril prevádzku osobnej dopravy na 
železničnej trati zo Zvolena do Šiah. Obrázok 
číslo 2 je zo železničnej stanice v Šahách a tí 
dvaja (Marietka Bernátová a Števo Hudák) môžu 
miestoprísažne potvrdiť, že sa tu doviezli (a aj 
naspäť domov) na, síce predpotopnom, ale 
našom, slovenskom vláčiku. 

V januári, konkrétne vo štvrtok 24. diviacki 
seniori začali s plnením podmienok Projektu 
NEZVYČAJNÉ NÁZVY OBCÍ SR 2019 a to na 
Horehroní, návštevou obce BUJAKOVO 509m. 
Bola to na úvod iba šestica (na obrázku číslo tri z 
ľavej strany Naďka Rybárová, Majka Urbanová, 
Bolek Vričan, Marietka Bernátová, Emil Kotián 
a Števo Hudák) našich členov, ale úprimne – 
veselo nám bolo dostatočne, napriek nepriazni 

počasia aj pomerne „slabému“ obsadeniu. 



Nakoniec, netradične v sobotu 26. januára sme si zopakovali návštevu spred dvoch rokov pri Šikanej skale 402m na 
Spiši. Nádherné, viac ako 14 metrov vysoké 
prírodne ľady spadajúce zo skál do niekdajšieho 
koryta Hornádu naozaj stálo za tu dlhú cestu 
navštíviť. Veď my, slovač, si mnohokrát ani 
neuvedomujeme, čo tu, na Slovensku máme. Ak 
niekto niekedy niekde prehlási, že ...tu nič nie 
je..., tak títo desiati Diviačania mu môžu do očí 
povedať, že ...pane, nemáte pravdu. Naša 
krajina, aj keď z globálneho pohľadu je malička, 
je krásna, očarujúca, úžasná a, čo je dôležité, je 
naša. Z obrázku číslo štyri to tvrdia (z ľavej 
strany): G. Mažáriová, Š. Suchý, V. Bellanová, M. 
Bernátová, pod ňou E. Kotián, A., Štefková, N. 
Rybárová, M. Urbanová, B. Vričan a Š. Hudák.  

Nedá mi, aby som aj pri tejto príležitosti 
neoslovil našich spoluobčanov a nevyzval ich, 

aby sa občas pristavili pri propagačných skrinkách SENIORKLUBU TURISTIKA DIVIAKY a prečítali si pozvánky na naše 
výlety, výjazdy, či ako nazvať naše turistické aktivity. A nielen prečítali, ale – pridajte sa k nám, bude nám veselšie 
a o krásnych zákutiach našej vlasti sa presvedčíte na vlastné oči. Veď porekadlo našich starých rodičov naozaj 
a bezozbytku platí: ...dokiaľ sa pohybuješ, naozaj žiješ...  
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