TURISTICKÁ PREMIERA ROKU 2022
Vlani na začiatku januára to bola, keď hovorím o živote ako takom, katastrofa. Možno že všetci sme dúfali,
že to bola iba výnimočná situácia. Ale nebola! Rok 2022 začal
ešte smutnejšie ako ten predchádzajúci.
Na stredu 5. januára 2022 sme naplánovali prvé z 12.
Hlavných turistických podujatí roka –
PREMIERU
turistických aktivít SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky v roku
2022. Vo vláčiku do Skleného sme sa stretli síce siedmi, ale
na Bralovú skalu 826m sme nakoniec vyrazili iba štyria
„kovaní“ turisti. Čakal na nás totiž celodenný dážď, ale to
sme si ráno nepripúšťali. Na Bralovej skale prezident Klubu
Števo Hudák privítal zúčastnených, pohostil ich našou
tradičnou Diviackou Zázvorovicou a zorganizoval jediný
fototermín, ktorý teraz ponúkam: obrázok číslo jeden, od
ľavej strany Emil Kotián, Martin Bugoš, Janka Vaváková
a Števo Hudák. Na iné čísla programu už nezostal ani čas, ba
ani chuť. Cestou do Skleného som si viackrát zopakoval
želanie: – Len aby sa nenaplnilo porekadlo že ako na Nový
rok, tak po celý rok. Už iba to by nám chýbalo.

V utorok 11.01.2022 som, skoro by som
povedal ako obvykle, pokračoval sám pri
návšteve ZABUDNUTÝCH OBCI TURCA a to
v najjužnejšom kúte našej Turčianskej
záhradky – na Turčeku 690m. Najprv som si
okolo vodárenskej nádrže obišiel 35. obec
z tohto Projektu HORNÝ TURČEK 690m. Na
obrázku číslo dva je Števo Hudák nad
Horným Turčekom. Na Obecnom úrade ma

starosta Ján Teltsch inštruoval, v ktorých miestach
prechádza hranica medzi Horným a DOLNÝM TURČEKOM
655m, ktorým som si tiež prešiel, v tomto prípade už ako
36. navštívenou obcou z nášho Projektu.
V stredu 12. Januára 2022 ma sprevádzalo na náš dvorný
krtinec HUSNÝ VRCH 775m aj keď zubaté (– 5°C), ale
slniečko. Na obrázku číslo tri je (v túto chvíľu) spokojný so
svetom a vyštípaný mrazom Števo Hudák na Husnom
vrchu.
V roku 2022 sme si vymysleli nový Projekt UTAJENÉ
MIESTA SLOVENSKA, ktorého cieľom je navštíviť každý
mesiac jedno takéto miesto. Stalo sa a vo štvrtok 20.
januára 2022 sa skupina šiestich našich členov vybrala do
podtatranskej obce Štrba. Našim cieľom bola ZANIKNUTÁ
STREDOVEKÁ OBEC ŠOLDOV 905m z 13. storočia. Cestou
k Šoldovu sme sa zastavili aj pri ďalšej historickej pamiatke.
Na odbočke k archeologickému nálezisku stojí totiž míľnik

zo 14. storočia, známy ako Jánošíkova stupaj. Ani dnes nám však počasie neprialo. Fúkal nám do tvári
veľmi silný a studený vetrisko, čo nám podstatne sťažilo, ale aj skrátilo náš pobyt na tomto interesantnom
mieste. Na obrázku číslo štyri je skupina
diviackych seniorov pri pamätníku zaniknutej
obce Šoldov 905m: z ľavej strany zababušení
Emil Kotián, Naďa Rybárová, Vierka Bellanová,
Bolek Vričan, Gabika Mažáriová a Števo
Hudák.
Nuž takto sme začali naše tohtoročné
turistické aktivity. Dúfajme však, že
s pribúdaním mesiacov sa nám nakloní aj
počasie. Na záver môjho rozprávania ešte
jedna novinárska perlička, čoby perlička,
priam kolosálna perla. „Matovič sa zaradil
medzi užitočných idiotov Kremľa. Dúfajme, že
neuzavrel tajnú dohodu s Putinom o pomoci
ruskej armády“. To prehlásil jeden
z najotrasnejších – aj výzorom – rado by novinárov na Slovensku arpad szoltesz. Nuž čo, k tomu
sa pýta ešte jedna myšlienka: Je potrebné si uvedomiť, že nikto nie je na svete zbytočný. Aj ten
najväčší hlupák môže slúžiť ako zlý príklad. Obrázky a text Števo Hudák.
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