DECEMBER 2021 – PF 2022
Tak, a sme sa dočkali. Možno sa aj patrí niekoľkými vetami zosumarizovať jednak Rok 2021 + jeho posledný
mesiac december. Nuž, začnem Dernierou jedného z celkom
vydarených Projektov SENIORKLUBU TURISTIKA DIVIAKY
Nezvyčajné názvy obcí Slovenska. Náplňou tohto Projektu bolo
navštíviť v každom okrese našej vlasti jednu obec či mesto
s Nezvyčajným názvom. Ako posledné, 72. v rade sme navštívili
obec Černochov 179m v okrese Trebišov. Nie, nebolo to našim
zámerom, ale táto obec je centrom Tokajského vinárskeho
„revíru“ na Slovensku. Návšteva sa odohrala 17. Augusta 2021.
Bol to pre nás nevšedný zážitok aj keď, počasie nám veľmi
neprialo – viď obrázok číslo jeden, kde pózujú z ľavej strany Števo
Hudák, Bolek Vričan a Marietka Bernátová. Na tomto Projekte sa
zúčastnilo spolu 15 našich členov, pričom všetkých 72 obcí
navštívil iba Štefan Hudák (M. Bernátová 38 a tretia v poradí V.
Bellanová 10). Najvzdialenejšou obcou Projektu bola obec Husák
220m v okrese Sobrance a najbližšou zase obec Brieštie 600m
v okrese Turčianske Teplice. Aktívne sme pritom všetci prešli
(pešo + bicykel) 1.418 km s prevýšením 9.030 metrov.
Na obrázku číslo dva z pondelka 22. Novembra 2021 je Marietka
Bernátová a Števo Hudák pri návšteve v poradí 27. obce z nášho Projektu Zabudnuté obce Turca, o ktorej
ste, predpokladám, mnohí ani netušili – jej názov
je STARÁ BÔROVÁ 460m a leží v extraviláne obce
Sklabiňský Podzámok. Spolu je v Turci cca 50
takýchto sídiel, ktoré nemajú svoj Obecný úrad.
Osud to asi tak chcel, že v sobotu 2. Októbra
2021 sa akoby vrátil čas a staronoví organizátori
Národných stretnutí turistov veteránov na
Bralovej skale 826m boli požiadaní, aby 46.
ročník tohto nášho, seniormi najobľúbenejšieho
podujatia pripravili oni. Dokladom tejto
skutočnosti je obrázok číslo tri, kde nájdete aj
spomínaných organizátorov Marietku Bernátovú
a Števa Hudáka.
V roku 2021 obsahoval Kalendár turistických
podujatí SENIORKLUBU spolu 10 akcií. Tou predposlednou bola ako každý rok predtým DERNIERA
TURISTICKÝCH PODUJATÍ SENIORKLUBU, ktorá sa
uskutočnila v tradičnom termíne 29. Decembra
2021, tentoraz na „krtinci“ STRÁŽ 534m, čoho
nespochybniteľným dokladom je obrázok číslo
štyri. Na ňom vidíte, v krajne nevľúdnom počasí
ale šťastných, zľava doprava B. Vričan, J.
Vavákova, M. Urbanová, Š. Suchý, E. Suchá, E.
Kotián, M. Bernátová, Jano z Kláštora, N.
Rybárová, M. Štrbová, P. Štrba, E. Štrbová a Števo
Hudák.
Všetky z kategórie Hlavných turistických podujatí
roku 2021, ich počet bol 9, sme počas roka
zrealizovali. Najväčšia účasť bola na 8. Valnom
zhromaždení SENIORKLUBU – 18 členov (z 20.),

ale napríklad iba 4. naši turisti sa zúčastnili spomienky na Medzinárodný deň žien. Deviatich turistických
podujatí z kategórie Hlavných sa zúčastnilo spolu 75 seniorov. Z toho sa 1 člen nezúčastnil na žiadnom
z Hlavných podujatí, piati sa zúčastnili, každý
z nich na jednej akcii a dvaja turisti na 8.
podujatiach. Všetkých 9 Hlavných podujatí
pripravil aj zrealizoval prezident SENIORKLUBU
Štefan Hudák.
V roku 2021 členovia SENIORKLUBU TURISTIKA
DIVIAKY realizovali spolu viac ako 130 podujatí,
z toho takmer 60 na bicykli. Prešli pritom 3.265
km (z toho 930 pešo a 2.335 na bicykli). Vzhľadom
na skutočnosť, že súčet „krížikov“ všetkých členov
SENIORKLUBU bol 1.381 rokov, z čoho je jasné, že
priemerný vek člena SENIORKLUBU je
úctyhodných 69 rokov. Nie je veľmi
„interesantné“, že ani jeden krát v roku 2021 sme
sa nezišli všetci naraz. Čo už. Možno aj túto záležitosť sa raz Marietke so Števom podarí „rozlúsknuť“
pravda, iba ak sa všetci dvadsiati dožijeme aj aktuálneho „Silvestra“.
A čo chystáme do roku 2022? Plánujeme dokončiť rozrobený Projekt Zabudnuté obce v Turci. V talóne
máme takých ešte asi 19. Náš Plán práce, alebo ak
chcete Kalendár turistických podujatí bude aj
v roku 2022 obsahovať tradičných 10 takých akcií.
V pláne tiež ale máme otvoriť nový Projekt
UTAJENÉ MIESTA SLOVENSKA. Ten však, pretože
sa jedná o cesty po celom Slovensku, bude do
značnej miery určovať skupina indivíduí z BA,
ktorú my nemôžeme, a ak, tak iba veľmi ťažko
a navyše aj v ilegalite ovplyvniť. Je potrebné však
povedať, že všetky tieto naše aktivity veľmi
účinne podporuje Mesto Turčianske Teplice.
Do Nového roku 2022 by sme sa mali aj v dobe
koroňovej „presunúť“ s úsmevom na tvári, čo
poviete:
Manželia sa chystajú obedovať. Manželka: – Ak tu polievočku naozaj nechceš, tak ja do nej ešte pridám
mäska a dám ju nášmu psíkovi, dobre? Nuž teda: Nech si konečne všetci navzájom prajeme do Nového
roku 2022 z dobrého iba to najsamlepšie. Pridajte sa.
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