DIVIACKI TURISTI SENIORI V MARCI 2022
Prvý jarný mesiac je pre ľudí s neskrývanou láskou k prírode priam požehnaním. Mesiac Marec veľmi
intenzívne pôsobí aj na našu komunitu, kde
priemerný vek je 70 krížikov, alebo rokov? Aj
keď členovia SENIORKLUBU TURISTIKA
Diviaky nepoznajú sezónnosť, predsa len pri
teplotách nad 10°C viditeľne „ožívajú“ avšak,
nezriedka mysliac aj na ono známe ...“marec –
poberaj sa starec“...
V utorok 8. Marca tohto roku skupinka
turistov seniorov mieri k hrebeňu pohoria
Žiar, s úmyslom pripomenúť si jeden
z pekných sviatkov – Medzinárodný deň žien,
v edícii 2022. Naše žienky sú úžasné, sú
čarovné, múdre, krásne, ale aj prefíkané a my,
chlapi o tom vieme svoje. Áno, už si na doby
keď ta pravda bola našim krédom iba matne
spomíname, ale zrejme to platí aj pre dnešné
generácie: - „Ženy nás nechcú, keď ich my
chceme, ale zároveň nechcú, aby sme ich nechceli. Ale keď ju nechceš, tak práve vtedy ťa chce veľmi“. Napriek tomu,
že je to teoreticky nepochopiteľné, je to naozaj pravda, je to proste tak! Na obrázku číslo jeden, od pravej strany
sedia naše oslávenkyne, ktoré bez výnimky
milujeme, Majka Urbanová, Naďa Rybárová,
Gabika Mažáriová, Vierka Bellanová, Marietka
Bernátová a kvôli zníženiu ich priemerného
veku si pribrali ešte aj Maťku Štrbovú. Nad
celou tou krásou bedlivo pozorujú situáciu
chlapi ako jedle, od pravej strany Emil Kotián,
Bolek Vričan, Laco Smolen a Števo Hudák.
Ako vyšlo najavo, Projekt UTAJENÉ
MIESTA SR bol dobrý nápad. Avšak, návštevu
tretieho z plánovaných objektov, zaniknutú
spišskú dedinu MILOJ 435m, z ktorej sa do
dnešných dní zachovala iba veža z kostola, sme
si naplánovali na stredu 16. Marca 2022 a to
nebol dobrý nápad. Jedna z dobových legiend
hovorí, že sa dedina prepadla do pekla, lebo
dedinčania sa nevedeli vpratať do kože, žili
hriešnym životom a pán Boh sa už na to nemohol dívať. Keďže kostol pred tými 700. rokmi postavili na kopčeku
a dnes sú okolo veže zasiate oziminy, tak tvrdím, že takto zablatený som ešte v živote nebol, ako na tomto
utajenom mieste. To, že sme tentoraz nemali
šťastie na počasie dosvedčuje aj obrázok číslo
dva, kde pózujú, ako také siroty, iba Janka
Vaváková a Števo Hudák.
V „pracovnej náplni“ našich turistov
v roku 2022 je aj Projekt ZABUDNUTÉ OBCE
TURCA a tak sme sa v piatok 18. Marca vybrali
na návštevu „zabudnutej“ obce BRČNÁ 530m,
ktorá je súčasťou obce Valča 480m. Dostať sa
však k Obecnému úradu podľa miestneho
značenia, bol podľa jednej členky nášho
kolektívu úplne jasný. Nebolo to však tak a
dotyčná sa jedinému prítomnému chlapovi
ospravedlnila, ale ten spôsob ako, tak to
neuhádnete. Nebudem vás napínať, ale (s
prepáčením) ...“nó, tak sa teraz neposer“...
Pochodovali sme hore Slovianskou dolinkou,

až sme „dopochodovali“ k odbočke do Brčnej. Hneď pri prvom domčeku sme objavili pomník jednej smutnej
udalosti: 19. Marca roku 1945 (zajtra tomu bude 77 rokov)
vypálili osadu Brčná Vlasovci. Tak tu sme si uvedomili, že to
snáď nemôže byť ani pravda, že dnes sú títo fašisti-teroristi
podľa ich potomkov na Ukrajine a dokonca aj podľa čvargy,
ktorá dnes vládne na Slovensku (lebo proti tomu
neprotestuje!!!) – zákonom vyhlásení za národných hrdinov.
Na obrázku číslo tri sú pri spomínanom pomníku v Brčnej síce
usmiatí, ale na duši smutný členovia výpravy SENIORKLUBU
TURISTIKA Diviaky, od pravej strany A. Štefková, M.
Bernátová, Š. Hudák, N. Rybárová a G. Mažáriová. Dokonca,
podľa človeka, ktorý tento skromný pomník navrhol, vyrobil
a aj za prítomnosti významných hostí v roku 2019 osadil, dnes
už pre viacerých predstaviteľov obce Valča je neprijateľný. Tu
sa nedá nepoužiť ten nesmrteľný výrok ministra generála
Čepičku z knihy Miloslava Švandrlíka Čierny baróni, citujem –
„chce se mi zvracet“...
Doslova jarné počasie, takmer 20°C, sme okúsili vo
štvrtok 24.03.2022 v Ostrave 210m. Ak píšem že „sme“, tak
myslím tým Marietku Bernátovú, na obrázku číslo 4 a Števa
Hudáka, ktorý ten obrázok urobil. Na tomto obrázku vidíte aj
časť komplexu Novej radnice v Ostrave, ktorá je
najrozsiahlejšou stavbou svojho druhu v bývalom
Československu, vrátane Radničnej vyhliadkovej veže, ktorá
je zase najvyššou vežou na území vtedajšej ČSR (86m). Tieto
úžasné architektonické diela stoja na námestí Jána Prokeša,
ktorý bol prvým českým starostom mesta Ostravy v rokoch
1918 až 1935 a ktorý tieto stavby dal postaviť. Pri príležitosti návštevy Radničnej vyhliadkovej veže sme s pietou
pobudli aj pri soche fenomenálnej speváčky, našej súčasníčky Vierky Špinarovej na neďalekom Husovom námestí.
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