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Dnes moju informáciu o činnosti SENIORKLUBU začnem netradične. Pre niekoho to bude možno znieť ako 
chválenie sa, pre viacerých to bude zrejme absolútnou novinkou, 
v niektorých prípadoch možno aj nechcenou – ale je to prosto 
tak. SENIORKLUB TURISTIKA Diviaky je naozaj endemitom na 
Slovensku a v komunite Klubu Slovenských turistov. Je to nateraz 
jediný Klub turistov seniorov na Slovensku, ktorý je už niekoľko 
rokov občianskym združením. Náplňou našej činnosti je prioritne 
zdravotná otázka, ale v neposlednom rade, napriek nášmu veku – 
priemerný vek členov je totiž 70 rokov – poznávanie 
a obdivovanie našej prenádhernej Slovenskej prírody a tiež ľudí, 
ktorí tu žijú. Vy spoluobčania, ktorým zdravíčko ešte ako-tak slúži 
a máte chuť, pridajte sa k nám. Som presvedčený a so mnou aj 
19 našich členov, že – neoľutujete tento krok.  
       Takže: Marec je za nami a nikto nám nechýba, naopak, všetci 
pokračujeme vo svojej činnosti, aj keď – počasie nám nie je vždy 
naklonené. Ani v stredu 6.4.2022 to nebola idylka, aj keď 
teplomer na radnici v Krupine ukazoval rovných 18° C. Raz 
zasvietilo slniečko, o malú chvíľu prišli mračna a tak sa to 
striedalo dookola. To sa Števo Hudák vybral na „kontrolu“ stavu 
tunajšej rarity, niekdajšej strážnej veže, teraz rozhľadne Vartovka 
395m nad mestom Krupina 270m. Dokument tohto počinu? – 
obrázok číslo jeden.  

Nezabudli sme, či lepšie, nezabudol som ani na náš 
Projekt ZABUDNUTÉ OBCE TURCA a obrázok číslo 
dva  je toho „svedkom“. To Števo Hudák navštívil 
jednu, takmer zabudnutú usadlosť v širokom 
extraviláne starej historickej obce Rakovo 432m s 
názvom Lehôtka 451m a stalo sa tak v piatok 8. 
Apríla tohto roku. Dnes je to v podstate jedno 
rodinné, podľa strojového vybavenia úspešné 
hospodárstvo, navyše aj v utešenom prostredí.   

Na Slovensku je to už tak, že každé mesto 
tvorí niekoľko bývalých obcí či osád. Nie je to inak 

ani v prípade „sídelného“ mesta Turca, Martina 420m. 
V minulosti sme už navštívili štyri z nich – Priekopu, Záturčie, 
Tomčany, Podháj a ešte máme v „talóne“ jedno – Košúty – 
pretože v sobotu 16. Apríla sme navštívili Jahodníky 420m, ako 
v poradí 44. Zabudnutú obec v Turci. Mali sme však, tak ako 
minule, problém zdokumentovať našu návštevu v Jahodníkoch. 
Na pomoc nám prišlo „školstvo“ a tak sme, Marietka Bernátová 
a Števo Hudák využili na fototermín jediné miestečko kde bolo 
uvedené – Jahodníky – a to bola autobusová zástavka MHD, čo 
vidíte na obrázku číslo tri.  

Som úprimne zvedavý, koľkým z mojich skoro sedem 
tisícok spoluobčanov, čitateľov našich mestských novín, niečo 
hovorí výraz  „SAKRAKOPEC“. (Znalcov poprosím, aby reagovali 
na adrese stevohudak@azet.sk). Viem to, nebude Vás veľa 
a práve preto sme si vybrali za aprílový cieľ Projektu UTAJENÉ 
MIESTA SR tento nevýrazný „krtinec“ v Malých Karpatoch – 
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SAKRAKOPEC 440m. Je to totiž lokalita, kde došlo v roku 1966 k najväčšej leteckej tragédii v histórii Slovenska 
aj Československa. Havarovalo tu vtedy bulharské lietadlo, na palube ktorého zahynulo všetkých 82 pasažierov, 

ktorí leteli z Bulharska do Prahy alebo ďalej, do 
Berlína. Toto miesto je naozaj takmer dokonale 
utajené. Dokonca aj Klubom Slovenských 
turistov, pretože na žiadnej smerovke 
značených chodníkov sme nenašli ako cieľ, že 
Sakrakopec. Iba jediná súkromná firma, ktorá 
tento priestor aj „skultúrnila“, umiestnila cca 
200 metrov pred týmto miestom smerovku ku – 
Sakrakopcu. Na obrázku číslo štyri je skupinka 
turistov SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky pri 
pamätníčku tejto tragédie na Sakrakopci. 
Z ľavej strany sú to Marietka Bernátová, Bolek 
Vričan, Májka Urbanová, Emil Kotián, Janka 
Vaváková a Števo Hudák, ktorý ich tu všetkých 
zdarne doviedol. Áno, usmievame sa, ale to iba 
preto, že sme sa konečne na toto miesto 
šťastne, napriek niektorým problémom dostali. 

V skutočnosti máme hrdla zovreté od smútku, že tu zomrelo toľko ľudí a medzi nimi aj jeden 13 ročný chlapec a pre 
tých, ktorí by sa chceli ich pamiatke pokloniť, je toto miesto utajené.  

Na záver tohto môjho „písma“ niečo naozaj súčasného, aktuálneho: „Čachre machre s daňami predsa 
nerobili namiesto Matoviča a Kisku ani Fico a ani Kaliňák, tobôž už advokát Para“ zamyslela sa pred včerom 
Kysučanka Anna Belousovová.   

 
Štefan Hudák, majster turistiky 
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