
PRÁZDNINY V SENIORKLUBE TURISTIKA DIVIAKY 

Leto bolo v plánoch členov SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky, napriek „korone“ zaplnené termínmi túr, 

stretnutí i plnenia podmienok projektu NEZVYČAJNÉ NÁZVY OBCÍ SR. Nenechali sme nič na náhodu a už 5. 

júla 2020 sa zišli naši členovia v Klubovni, aby si 

pripomenuli výročné jubileá našich 

súputníkov, ktoré oslavovali v prvom polroku 

2020. My, čo viac pamätáme sme zodpovední 

a dodržiavame aj nariadenia, v niektorých 

prípadoch nie veľmi zodpovedných ľudí. 

Obrázok číslo jeden síce tomu nenasvedčuje, 

ale „hrušky“ z noštekov sme si dali dole iba na 

chvíľku a to len kvôli fototermínu. Z ľavej 

strany stoja Emil Kotián, Vierka Bellanová, 

Bolek Vričan, Majka Urbanová, Peter Lesay, 

nad všetkými vyčnievajúci Števo Suchý, Anka 

Štefková, Elenka Suchá, Števo Hudák 

a Marietka Bernátová. Za stolom plným požívatín sedia dámy, od ľavej strany Gabika Mažáriová, Hanka 

Uhrínová, Naďka Rybárová a Elenka Gogová.  

Na obrázku číslo dva pred Pomníkom Starých 

mládencov – jedinom v Európe??!! – na vŕšku 

Kováčová 455m nad obcou Prestavlky 300m 

pózujú, z ľavej strany Števo Hudák, Marietka 

Bernátová a komárov odháňajúca Vierka 

Bellanová. Prestavlky boli jubilejnou 50. obcou 

s Nezvyčajným názvom, ktorú sme dnes, 

v stredu 22. júla roku 2020 navštívili. 

V utorok 28. júla tohto roku vycestovala 

skupina našich turistov na Oravu, do známej 

obce Podbiel 555m, kde sme vystúpili na 

Červenú skalu 695m, odkiaľ sme sa vytešovali prekrásnymi výhľadmi jednak na Podbiel, ale aj na hrebene 

Roháčov. Obrázok číslo tri dokumentuje 

pohodu a dobrú náladu na Červenej skale, 

odľava, od najnižšej prítomnej diviackej 

seniorky Naďky Rybárovej pózujú Vierka 

Bellanová, Števo Hudák, Anka Štefková 

a Marietka Bernátová.  

Po strastiplnej ceste dlhej skoro 200 km sme 

sa v piatok 7. augusta 2020 „dočočmodarili“ 

do Opavy 395m, ďalšej obce s Nezvyčajným 

názvom. Nie, nebola to severomoravská Opava 

– bola to írečito naša, Slovenská a to v okrese 

Veľký Krtíš. Tak ako všetky obce z nášho 

Kalendára, aj Opava, napriek tomu že je miniatúrna, je čisťúčka, upravená s milými obyvateľmi. Navyše, 



nad obcou, na Opavskej hore 577m sa týči najväčšia pozoruhodnosť obce nádherná Rozhľadňa, vysoká 

viac ako 20 metrov a v túto konkrétnu chvíľu – 

obrázok číslo štyri – sa pod ňou vzorne zoradili, 

od ľavej strany Ľubka Bugošová, Marietka 

Bernátová, Števo Hudák a Vierka Bellanová. 

V stredu 12. augusta bol tiež krásny, slnečný 

letný deň s teplotami cez 30° C. Prezident 

SENIORKLUBU Števo Hudák sa vybral, tentoraz 

sám a na bicykli za ďalšou z obcí s Nezvyčajným 

názvom do Choče 170m v okrese Zlaté 

Moravce. To, že som musel vstávať ráno o 3,00 

hodine mi ani nevadilo. Naložil som bicykel do 

vláčika a drkotajúc zubami (zničená trať!!) 

dorazil do Hronskej Dúbravy. Po nastúpení do ďalšieho vláčika som sa však dozvedel „Jóbovu“ zvesť: medzi 

Žarnovicou do Hronským Beňadikom vláčiky nepremávajú z titulu rekonštrukcie trate a tak budem musieť 

merať cestu už zo Žarnovice (pôvodne to bolo 

z Hronského Beňadiku) až do obce Choča, čo 

je cca 50 km na bicykli a, samozrejme, aj 

naspäť. Na obrázku číslo päť sa síce Števo 

Hudák so starostkou obce Choča Alenkou 

Záhoreczovou pred jej úradom usmievajú, ale 

ten môj úsmev je taký, so „zaťatými“ zubami. 

Čo už??? 

Cez prázdniny členovia SENIORKLUBU 

TURISTIKA Diviaky podnikli ďaleko viac výletov 

či túr. Bolo ich spolu takmer 30 z toho takmer 

20 boli cyklojazdy. Nuž, takto si my diviacki 

seniori krátime chvíle v dobách  „koroňových“. Vskutku, žijeme zvláštnu dobu. A, predstavte si, už 

Leonardo da Vinci bol prorocky  povedal, že: „Príde deň, keď zabitie zvieraťa bude považované za rovnaký 

zločin, ako zabitie človeka“. A je to tu!  

 

Štefan Hudák, majster turistiky 

 

Pre septembrové Teplické zvesti   27.08.2020 

   

 


