
A OPÄŤ – KOROŇA... 

 

Vyskúšali sme si to už v marci a apríli tohto roku a – vôbec sa nám to nepáčilo. Hovorím o individuálnej turistike 

v rámci strašenia „koroňou“. Už koncom augusta to 

začalo opäť a tak som bol nútený oznámiť členom 

SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky „Jóbovu zvesť“, že 

mesiac september môžeme síce prežiť v prírode, ale 

iba v rámci individuálnej turistiky tak, ako tomu 

bolo na jar. 

V piatok 11. septembra 2020 „vrcholový 

menežment“ SENIORKLUBU v zostave Marietka 

Bernátová a Števo Hudák – na obrázku číslo jeden -  

navštívili síce Teplické serpentíny, ale cca 40 km od 

našich Turčianskych Teplíc, v katastri obce 

Turčianska Štiavnička. Túto dômyselnú sústavu 

rybníkov a vodných serpentín dal postaviť gróf Révay ešte v 18. 

storočí a, čuduj sa svete, trvalo mu to iba slabých 5. rokov, čo je 

mnohonásobne menej, ako napríklad stavba dnešného tunelu pri 

Dubnej skale.  

V sobotu 12. septembra 2020 sa vybrala skupinka našich turistov 

do Čutkovskej doliny, ktorá sa nachádza v krásnom, tichom 

prostredí nad dedinkou Černová. Najznámejšie turistické atrakcie 

tohto priestoru sú až v závere doliny a to Jelení a Jamišný 

vodopád a hlavne Tiesňava Za Dierou, ktorá je však až 

v nadmorskej výške 850m. Fototermín pod 12 m vysokým 

Jamišným vodopádom – obrázok číslo dva z ľavej strany: Naďka 

Rybárová, Števo Suchý, Elenka Suchá a Božena Hoghová.  

V stredu 16. septembra 2020 bolo možné stretnúť Števa Hudáka 

túlať sa v ďalšej z obcí z Projektu  Nezvyčajné názvy obcí, tentoraz 

v Kluknave 356m, okres Gelnica – obrázok číslo 3. Je 

to obec, kde som sa pred mnohými (hmm) 

desaťročiami narodil. Až dnes, pri družnom 

rozhovore so starostom obce Štefanom Kováčom 

som si uvedomil, aká významná a bohatá na históriu 

je to dedinka. V osade Štefanská Huta som navštívil 

unikátnu technickú pamiatku pôvodný, zachovalý 

celodrevený krytý most cez rieku Hornád postavený 

v 19. storočí. Má dĺžku 30,5 m a šírku 4,5 m. Svojho 

času slúžil na dopravu materiálu pri stavbe miestnej 

„Huty Štefan“ a pri jej prevádzke. Napríklad.  

Obrázok číslo štyri bol urobený 19. septembra 2020 o 09,49 h. v Súľovských vrchoch, kde sa zatúlali naše fešandy (z 

ľavej strany) Gabika Mažáriová a Naďka Rybárová. Boli účastníčkami autobusového!!! zájazdu jedného 

nemenovaného Turčianskeho KST (v dobe Koroňovej???).  



V ten istý deň, teda v sobotu 19. septembra, ale až 

o 11,39 h. realizovali fototermín na Sučianskom 

hrade 890m aj Števo Hudák s Marietkou Bernátovou 

– obrázok číslo päť. Výstup na „Sučiansky hrad“ sme 

začali v Podhradí 475m a už cestou k nemu nás 

zaujal pahorok nad obcou. Domáci mu hovoria 

Hrádok a nám sa tento názov zapáčil až tak, že na 

spiatočnej ceste sme sa tam strastiplne 

„dočočmodárili“. Od 14. storočia tu stála malinkatá 

pevnôstka (tak 7 x 7 metrov) kde, podľa nášho 

odhadu by sa vošli maximálne tak tri manželské 

postele??!!. Cestou k Sučianskemu hradu sme sa 

občerstvili pri studničke Vápenica 710m. Nakoniec sme boli 

dosť zaskočení miestom, kde tento, opäť malinkaty hradík 

pred 7. storočiami postavili.  

Takže aj prvý jesenný, koroňový mesiac september sme 

prežili zdarne a bez ujmy na našich vekom opotrebovaných 

telesných schránkach. Dúfajme, že podobné to bude aj 

v blízkej – čo to táram – aj vzdialenejšej budúcnosti. A to 

napriek tomu, že našim seniorským krédom je a zostáva: Než 

doma zhrdzavieť, to radšej sa vo vrchoch zodrať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štefan Hudák, majster turistiky 

 

Pre septembrové Teplické zvesti   25.09.2020 

 

 

 

 

 


