
DIVIACKI SENIORI VO FEBRUÁRI 2022 
Ak v roku 2021 diviacki turisti seniori otvárali cyklo sezónu už 5. januára, tentoraz sme si, 

presnejšie – som si – úvodné cyklojazdy 
odkrútil až vo februári. V piatok 4.februára do 
Blatnice, vo štvrtok 10. februára to bola trasa 
Mošovce – Bodorová. V utorok 15. februára 
2022, som sa vybral, opäť na bicykli smerom 
do Sedla Vyšehradu 580m, viď štýlový, zimný 
a zasnežený obrázok číslo jeden – Števo 
Hudák v sedle Vyšehradu. 

Hneď na druhý deň, v stredu 16. 
februára 2022 sme realizovali druhé 
z Hlavných Klubových podujatí SENIORKLUBU 
TURIOSTIKA Diviaky v roku 2022 a to na 
Lietavskom hrade 635m. Každoročne si na 
tomto mieste pripomíname vznik nášho 
Klubu – tentoraz to bolo 9. výročie. Na 
obrázku číslo dva, na mieste, kde sme v roku 2013 zakladali SENIORKLUB pózujú, z ľavej strany B. Vričan, 

M. Bugoš, V. Bellanová, J. Vaváková + dvaja zo 
štyroch zakladajúcich členov Klubu M. 
Bernátová a Š. Hudák.   

Utorok 22.2.22 bol slávny deň, ktorý 
v takejto podobe už súčasníci nezažijú. Diviacki 
turisti seniori dnes pokračovali v realizácii 
Projektu UTAJENÉ MIESTA SR v Brodzanoch 
195m. Navštívili sme tu známe Múzeum A. S. 
Puškina, ale hlavným našim cieľom bol málo 
známy, ba akoby utajený Letohrádok Babylon 
270m na vŕšku Hôrka. Písal sa rok 1894 – teda 
nie tak veľmi dávno – keď vojvodkyňa, 
talentovaná poetka a výtvarníčka, neter 
slávneho A. S. Puškina Natália Oldenburgová 
dala postaviť toto, vtedy isto pôvabné letné 

sídlo. Medzi miestnymi to bola veľmi obľúbená osoba. Pomáhala chudobným a to až tak, že nakoniec za 
týmto účelom rozpredala aj svoje rodinné 
šperky. Prechovávala tiež lásku k zvieratám, 
hlavne k psíkom a tvrdievala, že nebyť jej 
psov, bola by zabudla čo je vďačnosť 
a vernosť. Západne od Letohrádku dokonca 
nechala vybudovať aj honosný psí cintorín, 
jeden z vôbec prvých vo vtedajšom Rakúsko–
Uhorsku. Na obrázku číslo tri sú pred 
„utajeným“ letohrádkom pekne zoradení 
diviacki turisti, z ľavej strany je to Števo 
Hudák, Bolek Vričan, Májka Urbanová, 
Vierka Bellanová, Marietka Bernátová 
a v žltom Janka Vaváková. Na tomto obrázku 
tiež „kričí“ súčasný stav letohrádku. Dnes je 
jeho majiteľom (za 1.- korunu) už súkromná 
osoba a napriek tomu, že už 12 rokov je na obnovu tejto pamiatky vydané stavebné povolenie, tak...no 
veď vidíte??!! V Brodzanoch sme počuli aj toto, čujte aj vy: -Dvaja štamgasti v reštaurácii. Prvý, „Jano, čo si 



myslíš o tretej dávke, ha“? Jano, „počuj, to je dobrý nápad“ a hlasno zvolá...čašník, ešte raz, to isté... 
Pravdaže, v tejto chvíli to bola fikcia...lebo koroňa. 

Vo februári sme však nezabudli ani na náš strednodobý Projekt ZABUDNUTÉ OBCE V TURCI. 
Tentoraz, v piatok 25. februára 2022, sme si 
zobrali „na paškál“ mesto Turčianske Teplice 
a zabudnuté obce, ktoré sme ešte 
nenavštívili a ktoré sa nachádzajú na jeho 
území. Na obrázku číslo štyri je Marietka 
Bernátová a Števo Hudák pred Termálnym 
kúpaliskom Vieska, ktorý to pútač je jediným 
verejným objektom s názvom obce VIESKA 
505m, ktorý sme v meste objavili. Následne 
sme potom pokračovali do Dolnej Štubne 
530m, čo je ďalšia zo zabudnutých obcí. Aj na 
území Dolnej Štubne je jedno zabudnuté 
sídlo a tým je NOVÝ DVOR 545m, ktoré sme, 
ako v poradí 39. tiež neobišli.  

Tento náš posledný februárový výlet 
mal však horkú príchuť. Zaslúžili sa o to naši súčasní „nezištní“ partneri, ktorí obvyklým spôsobom 
zosnovali kuca-pacu u susedov. Čo už, použijem v tejto súvislosti známy citát z prezidentskej štandardy od 
našich bratrancov: ...PRAVDA VÍTĚZÍ...    
Napriek tomu, že dnešný priemerný vek členov SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky je rovných 70 rokov, sme 
stále plní elánu a statočne sa boríme to z fyzickými, to s mentálnymi protivenstvami. Pozývam všetkých 
našich mladších seniorov, spoluobčanov, príďte nám vylepšiť priemerný vek, ste srdečne vítaní.  

Už celkom na záver ešte jeden citát, takpovediac od klasika: Jozef Banáš: Lenin hovoril, že 
predsedom vlády môže byť aj kuchárka, ale kuchárkou nemôže byť každý – musíte vedieť aspoň variť. 
  
 

Štefan Hudák, majster turistiky 
prezident 
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