SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – PREMIERA ROKU 2021
Ak by sa ma bol niekto v novembri 1989 v Martine pred Priorom opýtal, ako budeme žiť v roku
2021, určite by som mu nebol odpovedal tak povediac „z hlavy“. Ale celkom isto by som vtedy nebol ani
predpokladal, že mi niekto v tom
21. storočí nedovolí kúpiť si
napríklad nové topánky (keď
budem chcieť?!), či si nebudem
smieť pozvať priateľku na kávičku
do Vyšehradu (lebo hotel bude už
dva mesiace zatvorený?!). A vidíte,
toto sa naozaj stalo a dokonca aj
všelijaké iné sprostosti teraz máme
na dennom poriadku! Až sa
mnohým žiada povzdychnúť si:
Bože, daj mi veľa trpezlivosti,
pretože ak mi necháš iba silu,
budem nutne potrebovať dobrého
právnika!
Nový rok 2021 sme, síce rozpačito privítali vo svojich „bublinách“, ale turisti SENIORKLUBU
TURISTIKA Diviaky v rámci dlhoročnej tradície zvykli tak urobiť v prírode. Aj premieru turistických aktivít
roku 2021 sme realizovali v rámci individuálnej turistiky každý samostatne. Prezident SENIORKLUBU
TURISTIKA Diviaky Števo Hudák tak urobil
v utorok 5. januára 2021, po prvý krát v živote
v sedle bicykla na trase Diviaky 492m, cez
Čremošnianske sedlo 722m a Hornú Štubňu 658m
naspäť domov. Na obrázku číslo jeden Števo
Hudák pred OcÚ v Hornej Štubni.
Bol štvrtok 14. januára roku 2021 a stále
platil zákaz vychádzania (!!na porazenie!!), keď
som našich členov informoval, aby sa opäť iba
v rámci individuálnej turistiky vybrali v ten deň
v dobe od 7,00 do 15,00 na „krtinec“ s názvom
Závozy 912m. Stalo sa a to takmer presne na
poludnie, že sme sa na vrchole zišli: na obrázku
číslo dva Janka Vaváková a Števo Hudák na
vrchole Závozov.
Prešiel ďalší týždeň a my pokračujeme
v individuálnych vychádzkach. Tentoraz, v piatok
22. januára roku 2021 si Marietka Bernátová
a Števo Hudák vybrali za cieľ chalupársku osadu
Hadviga 605m v pohorí Žiar (založená nemeckými
kolonistami v roku 1392). Na obrázku číslo tri
pózujú v rámci fototermínu priamo na námestí, tejto zabudnutej osady. Keďže dedinka, kedysi vybavená

poštou, hostincom aj obchodom je situovaná v údolí, obyvatelia si museli vybudovať zvonicu vysoko nad
obcou, aby pri hroziacom nebezpe čenstve sa dostal „signál“ ku všetkým
občanom.
V deň, keď končilo takmer
týždenné testovanie dokopy cca 2,6
milióna Slováčiskov (utorok 26. januára
2021), vybral som sa, opäť ako samotár
(s ponukou pre ďalších členov SENIOR KLUBU), k južnej hranici našej Turčians kej záhradky, do Turčeka 700m. Zámer
aj trasa boli jasné: pochod okolo
vodárenskej nádrže Turček. Na obrázku
číslo štyri Števo Hudák na Studenom
žľabe 810m a zároveň na križovatke
turistických ciest smerom na Handel 1.254m a do Kordíckeho sedla 1.114m.
Nuž, úvod do Nového roku 2021 sa nám zvrhol nadobro a tak, hádam, niečo na zamyslenie. Český
pesničkár Karel Kryl bol raz povedal: Nie
je nič horšie, ako keď hlupák dostane
myšlienku o ktorej nepochybuje. Na
prvý pohľad to vyzerá, že už si s tým
neporadíme ale, všetko dočasu, ako sa
hovorí, či?? Pri výbere obrázkov do
tohto, prvého čísla našich Teplických
zvestí roku 2021 ma napadlo: Aj v tejto
dobe hnusnej koroňi by sme si všetci
mali zachovať aspoň nejaký kúsok
ČLOVEČINY.
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