
Diviacki SENIORI na cestách – FEBRUÁR 2019. 
 
Tohtoročný február bol k diviackym turistom seniorom prajný. Užili sme si na cestách po slovenských „krka hájoch“ 
slniečka, ale -  bola to striedačka s mrazíkmi ba, 
niekedy aj s mraziskami.  Už prvý februárový deň , 
v piatok, sa delegácia nášho Klubu vybrala do Bytče, 
aby sme si spoločne (na Bottovej ulici) pripomenuli 
významné výročie našej dobrej kamarátky Májky 
Urbanovej. Konferenčný stolík sa iba tak prehýnal pod 
dobrotami od výmyslu sveta. Samozrejme, po sladkých 
dobrotách  sme museli dodržať aj pitný režim a na 
obrázku číslo jeden si môže čitateľ všimnúť, že to tak aj 
skutočne bolo. Z ľavej strany pózujú naše turistické 
krásavice Vierka Bellanová, oslávenkyňa Májka 
Urbanová, Marietka Bernátová, Gabika Mažáriová 
a Anka Treskoňová. Chlapov, turistov, tentoraz na 
obrázku mať nechceli??!! 
V stredu 6. februára roku 2019 členovia SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky oficiálne otvorili Projekt 7 DIVOV 

TRENČIANSKEHO KRAJA 2019, keď ako prvý v poradí 
sme navštívili „div“ - Mohylu M. R. Štefánika na Bradle 
543m. V Turci v ten deň už bolo jarné počasie, 
v Piešťanoch už „neskoré“ jarné počasie, ale na Bradle, 
tu vládla zima v plnej kráse. Na obrázku číslo 2 z ľavej 
strany Májka Urbanová, Bolek Vričan, Števo Suchý 
(vzadu), Marietka Bernátová, Elenka Suchá, Peter Lesay, 
Gabika Mažáriová, Emil Kotián, Vierka Bellanová 
a prezident Števo Hudák + „plechová“ obloha.  
Druhá februárová sobota, v tomto roku bol dátum 16. 
február, je v rámci SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky 
tradične veľká sláva. Na obrázku číslo 3 (autorka Gabika 
Mažáriová) je početná skupina diviackych turistov 
seniorov pred bránou Lietavského hradu 635m, ktorá si 
tu dnes pripomenie šieste výročie založenia nášho 

SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky.  
Po januárovej návšteve Bujakova 509m a Utekáča 402m, naša ďalšia „štácia“ z Projektu NEZVYČAJNÉ NÁZVY OBCÍ 
SR je 21. februára obec Naháč 240m. Čitateľ možno 
očakáva, že sme do tejto malej dedinky v Malých 
Karpatoch vyrazili, nebodaj za erotikou. Kdeže, ani 
nápad. Názov tejto obce je odvodený od jesenného 
modrofialového kvietka Jesienka obyčajná (v latinčine 
Colchicum autumnale), ľudovo v týchto končinách 
nazývaného, „naháč“ (pretože kvet tejto rastliny  vyrastá 
priamo zo zeme, bez zelených listov a teda – je nahatý). 
Pri tejto príležitosti sme absolvovali aj maličkú túričku 
k lokalite Katarínka 337m, kde sú zostatky starého 
kláštora, aj artefakty úzkorozchodnej lesnej železničky. 
Na obrázku číslo 4 je ekipa SENIORKLUBU TURISIKA 
Diviaky pred „vchodovou“ tabuľou do obce Naháč, 
z ľavej strany Marietka Bernátová, Naďka Rybárová, 
Vierka Bellanová, Májka Urbanová, Bolek Vričan a Števo 
Hudák.  
Toto, pravda, nie sú všetky aktivity SENIORKLUBU TURISTIKA vo februári roku 2019. Boli sme, napríklad aj v Utekáči 
402m, navštívili sme úžasný Vlkolinec 718m, i keď iba na „pešo“, ale zavítali sme aj do Jasenskej doliny. A že prečo to 
robíme? Nuž, aby som bol čo „najjednoduchší“: v našom Klube sme si vytvorili niečo ako príjemný domov – miesto, 
kde to poznáte, kde sa dobre cítite, kde sa odpúšťa. Dnes sa tomu hovorí, že tu vládne tolerancia. Chcete skúsiť aj 
Vy? Už 9. marca 2019 si do moravskej Hrčavy 594m ideme nostalgický pripomenúť jeden z našich sviatkov, blahej 



pamäti Medzinárodný deň žien. Pridajte sa, vážení 
spoluobčania. Nie, toto nie je nábor do  nášho 
seniorského Klubu. Dôležitou vstupenkou medzi nás je 
totiž dokument zo sociálnej poisťovne – dôchodkový 
výmer.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pre Teplické zvesti č. 2 

 
Štefan Hudák, majster turistiky 

prezident SENIORKLUB TURISTIKA Diviaky 
26.02.2019 

 


