SENIORKLUB NA ZAČIATKU LETA 2022
Po mesiaci lásky prišlo k nám leto a celkom zhurta. Tomu sa naša „odrastená“ komunita veľmi
potešila. Už v stredu 1. Júna sme sa vo dvojici
vybrali do NITRIANSKEJ STREDY 170m, aby
sme pokračovali v návštevách Projektu Sídiel
s názvami Dní v týždni. V spoločnosti nášho
miestneho kamaráta Romana Krošláka sme si
prezreli celučičkú obec, vrátane dvoch, síce
verejnosti neprístupných, ale zato krásne
zrekonštruovaných
kaštieľov. Fototermín
nepustí, boli to Marietka Bernátová a Števo
Hudák, na obrázku číslo jeden pred Obecným
úradom v Nitrianskej Strede.
V stredu 15. Júna sa vybrala skromná
skupinka mužov seniorov – iba dvaja – na
Ráztočnianske lúky 780m, aby si tu prežili svoj
veľmi dôležitý sviatok – Deň OTCOV 2022.
Sprevádzali nás štyri odrastené dievčence, tie najkrajšie zo SENIORKLUBU. V ten deň bolo krásne počasie a
program stretnutia ubiehal veľmi rýchlo. Prezident Klubu Števo Hudák sa prihovoril k prítomným a zdôraznil
našu vďaku a úctu naším členkám, že nás prišli
v tento, pre nás chlapov významný deň
povzbudiť do ďalších dní, týždňov....života
v tejto, pre seniorov strastiplnej dobe. Napriek
tomu bola nálada vynikajúca a dokazuje to aj
oficiálny fototermín – obrázok číslo dva, kde
sú, od ľavej strany Marietka Bernátová, Vierka
Bellanová, dnešní oslávenci Emil Kotián, Števo
Hudák a ďalej Naďa Rybárová a Janka
Vaváková. Vysmiatí od ucha k uchu.
Projekt UTAJENÉ MIESTA SLOVENSKA
pokračoval v piatok 17. Júna 2022 návštevou
takmer zabudnutej osady Piesky 730m. Našli
sme ju v extraviláne obce Špania dolina 710m,
ale museli sme prejsť cez kopec Ganiarka
860m. Ešte na konci 19. storočia tu trvale žilo okolo 150 ľudí, no dnes sme tu našli iba peknú kaplnku
a jeden, ten posledný domček. Mali sme však šťastie, lebo bol tento víkend obývaný majiteľmi Eleonórou
a Milanom Dančiovými z Vranova nad Topľou.
Bolo to veľmi milé stretnutie a aj keď sme sa
nikdy predtým nevideli, vykľulo sa z neho –
priateľstvo. Hádam aj hodinu sme sa rozprávali,
sem tam aj pripili na priateľstvo a náš pobyt na
Pieskoch skončil fototermínom. Na obrázku
číslo tri sú z pravej strany Števo Hudák, Bolek
Vričan, Števo Suchý, Marietka Bernátová, Peter
Lesay, Anka Štefková, Majka Urbanová
a majitelia domčeka na pozadí fotografie
Eleonóry a Milana Dančiovcov.
V dňoch 23. až 26. Júna 2022 sa
v Tatranskej
Lomnici
konal
55.
Zraz
vysokohorských turistov KST. Zúčastnilo sa ho
cca 250 turistov z celého Slovenska, ba aj
z Českej a Poľskej republiky. Jedným z organizátorov tohto podujatia bol aj Števo Hudák, ako moderátor

štvordňového diania v hoteli Morava, kde bolo centrum akcie. V rámci pobytu vo Vysokých Tatrách som si
prešiel hrebeňovku pohoria Spišskej Magury. Na najvyššom vrchole tohto pohoria totiž náš SENIORKLUB
zasponzoroval výrobu a prezident Števo Hudák
s viceprezidentkou Marietkou Bernátovou túto
vrcholovú tabuľku na PRIEHRŠTÍ 1.209m v roku
2018 aj osadili. Dnes, tak ako každoročne, som
sa prišiel na „miesto činu“ ubezpečiť, že „naša“
tabuľka je v poriadku a slúži širokej obci
turistov z Čiech, Poľska, Slovenska a iných,
možno aj 90. štátov sveta spoľahlivo. Na
Priehrští som sa stretol, na obrázku číslo štyri
so slovenskými turistami (traja), z Čiech
(sedem) a celkom vpravo, v bielom tričku je
Števo Hudák. Aj táto dnešná náhodná,
medzinárodná „sešlost“ na Priehrští ma
utvrdila v názore, že malo zmysel zafinancovať
a osadiť túto vrcholovú tabuľku, lebo naozaj sa
tade premelie veľa turistov a v podstate mnohí možno nevedia, kde sa vlastne nachádzajú. Pritom
značkárska komisia KST nemala záujem označiť toto miesto vrcholovou tabuľkou.
Takže toto bola iba malá časť aktivít nášho SENIORKLUBU na začiatku leta roku 2022. Aj v čase
dovoleniek a rekreácii, teda v najbližších dvoch mesiacov však máme na pláne viaceré zaujímavé výlety,
túry, ba možno aj expedíciu. Posúďte: v rámci Projektu UTAJENÉ MIESTA SR navštívime jeden železničný
tunel, cez ktorý nikdy žiaden vláčik neprešiel. Do ukončenia Projektu ZABUDNUTÉ OBCE v Turci nám ostáva
ešte posledných cca šesť lokalít. Formou možno niekoľko dennej Expedície bude výstup na horu HUDÁKOV
652m, nad prvou oslobodenou obcou vtedajšieho Československa Kalinovom 440m (21. septembra 1944 ju
oslobodili vojaci Červenej armády). Pozývam Vás, milí spoluobčania seniori, pridajte sa k nám. Podrobnejšie
informácie získate pri našich troch propagačných skrinkách, alebo u prezidenta Števa Hudáka osobne. Iba
tak, na okraj pripomeniem, že: ...Iba vtedy naozaj žiješ, keď sa pohybuješ...

Štefan Hudák, majster turistiky
prezident
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY

