DIVIACKI SENIORI NA CESTÁCH – MAREC 2019.
Ono známe „Marec, poberaj sa starec“ bolo zrejme tým impulzom, aby sa členovia SENIORKLUBU TURISTIKA DIVIAKY
hneď 1. marca tohto roku vybrali – „do sveta“ za zážitkami, poznaním i potešením, že sa ešte stále môžu celkom
rezko a radi pohybovať. Ako prvý marcový výlet bol ten, do podľa nás obci z nezvyčajným názvom v okrese Tvrdošín –
Hladovky 756m. Navštívili sme aj ďalšiu z „nezvyčajných“ obcí, tentoraz v okrese Prievidza a to Kocurany 300m. Bolo
to vo štvrtok 7. marca a prijal nás tu mimoriadne úspešný (8x za sebou zvolený) starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec,
od ktorého sme sa dopodrobna dozvedeli históriu tejto obce, ale aj súčasnosť, ktorá je excelentná. Veď si len
predstavte: v obci žije 530
obyvateľov (26.02.2019) a na
začiatku obce sa hrdo vynímajú
dve „veselé“ bytové domy
s takmer 80. bytmi. V obci
nenájdete zanedbaný rodinný
dom, ba naopak, je pekne
upravená. Evidentne je to
výsledok
každoročne
organizovanej
súťaže
o najkrajšiu predzáhradku v
obci. Potom sme si odpočinuli
pri dobrej kávičke v miestnom
Kocúr bare u jeho majiteľa
Mareka Nováčka. Na obrázku
číslo 1, v kancelárii starostu
obce Kocurany Ing. Vojtecha
Čičmanca (v strede). Vľavo je
Števo
Hudák
a napravo
Marietka Bernátová.
Dva dni nato, v sobotu 9. marca sme (5. chlapi) pripravili pre naše členky – Medzinárodný deň žien v edícii 2019, s
veľmi bohatým, rôznorodým – slávnostným programom. Aj miesto konania sme určili unikátne: hraničné Trojmedzie
SK-CZ-PL 565m. Priamo na Trojmedzí sme rozložili tábor za účelom pookriatia jednak na duši, ale po namáhavom
výstupe aj na tele. Na obrázku číslo 2, sa z ľavej strany usadili naše dievčence: Oľga Šimová, Gabika Mažáriová,
Marietka Bernátová, Anka Štefková, Vierka Bellanová, Hanka Uhrínová, Elenka Suchá a Janka Vaváková, ku ktorej sa
počupiačky „prikmotril“ Bolek Vričan. Nad nich sa hrdo postavili Ľubor Bellák, Števo Hudák, Števo Suchý, Emil Kotián,
Ľubka Bugošová a Májka Urbanová. Najprv príhovor prezidenta Števa Hudáka, potom gratulácie päťčlenného
„organizačného štábu“, ktoré
vystriedala opekačka a napokon
odchod do najvýchodnejšej
obce Českej republiky, do
Hrčavy 600m. Po vynikajúcej
kávičke v tunajšom DENY bare
a občerstvení našom Diviackou
Zázvorovicou,
odchádzame
naspäť do Čiernej pri Čadci
a domov, do našej krásnej
Turčianskej záhradky.
Jedným
z najzaujímavejších
podujatí diviackych turistických
seniorov v marci (15.3.2019)
bola návšteva ďalšieho, v poradí
7.
slovenského
miesta
s nezvyčajným názvom. Objavili
sme ho pri Lučenci a je to –
PRAHA 500m. Nie je to tá
veľkolepá, česká, stovežatá, ale
zato naša, slovenská, nad ktorou sa čnie len jedná jediná veža tunajšieho kostola. O to, že naša Praha má menovkyňu
v Čechách sa „zaslúžili“ pred stovkami rokov husiti. Cesta na juh bola príjemná a my vystupujeme z autobusu pred

veľkým Kultúrnym domom v Prahe. Prijal nás aj pán starosta obce Erik Marčok so svojou mamou Alenou a usadil vo
svojom sekretariáte. V družnom rozhovore, pri voňavej kávičke sme sa cítili veľmi dobre. Potom, keď sme si vymenili
darčeky, pobrali sme sa na
prehliadku Prahy. Žiadne
Metro, žiadne električky, ale
pekne – pešo. Na fotografii
číslo 3, pred bývalým
Hostincom u Kohúta, ktorý
sľuboval prevádzkovať jeden
„dotačný“ magnát z Gemera
čo vlastní takmer celý
extravilán obce, z ľavej strany
vidíme
Emila
Kotiána,
Marietku Bernátovú,, Vierku
Bellanovú, Števa Suchého,
Janku Vavákovú, Boleka
Vričana a prezidenta Števa
Hudáka.
V poradí 8. miesto z Projektu
NEZVYČAJNÉ NÁZVY OBCÍ SR
má naozaj podivuhodný
názov – DŽUNGĽA 209m. Je
to jedna z viacerých, tá najmenšia štvrť druhého najväčšieho Slovenského mesta Košice. Dorazili sme tu v stredu 20.
marca tohto roku za mimoriadne pekného počasia. Medzi obrovskými, ohromnými nákupnými reťazcami (to sme sa
teda poriadne čudovali??!!), Slovenskou leteckou akadémiou M. R. Štefánika a cca 20. ulicami, sme nakoniec našli
Miestny úrad so šarmantnou
starostkou
Mgr.
Ing.
Adrianou Balogovou. Na
obrázku číslo 4 je Števo
Hudák, majster turistiky,
starostka Džungle Adriana
Balogová
a Marietka
Bernátová
pred
mapou
Mestskej
časti
Košíc,
Džungľou. Aj keď mala,
chuderka, boľavú nožičku,
posedeli sme, porozprávali,
vygĺdžali kávičku, vymenili si
darčeky – bolo to veľmi milé.
Keď som medzi rečou zistil,
že pani starostka obľubuje
turistiku a že nie zriedka
chodí aj na návštevu do
Turčianskych Teplíc, dokonca
na Teplickú ulicu, tak to som
žasol a uvedomil som si – aký je len ten svet maličký. Tlmočil som jej pozvanie od nášho pána primátora, súc
presvedčený že on, spoločne so mnou doprevadíme Adrianku na náš „dvorný kopec“ Drienok 1268m, aby sme jej
ukázali (a ona pochopila), prečo my Turčania tak nežne hovoríme – naša krásna Turčianska záhradka. Tak toto bola
ta najzaujímavejšia časť jarného programu nášho Klubu.

Štefan Hudák, majster turistiky
prezident SENIORKLUB TURISTIKA Diviaky

