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Kdeže sú tie časy, keď nás trápili 30 stupňové horúčavy. Októbrové rána sú už sychravé a vo väčšine 

zahalené hmlou. Ale Október je a nie iba 

v našich končinách aj mesiacom úcty k starším. 

Starí ľudia vidia a cítia svoju chorľavejúcu 

starobu, takmer neomylne tušia biely zimný 

deň, ako očiernieva zemou, ale sú to ľudia 

skúsení, ktorí už dávno zrástli s ornicou.  

Mesiac október už dlhé desaťročia komunita 

Diviackych turistov, tohto roku verme že 

výnimočne, iba turisti združení v SENIORKLUBE 

TURISTIKA Diviaky, otvárali v sobotu 3. októbra 

tohto roku, pre nás skôr narodených výnimočný 

mesiac realizáciou 45. ročníka Stretnutia 

turistov veteránov na Bralovej skale 826m. Aj keď sa tu po minulé roky pri tejto príležitosti vždy tiesnilo 

nepomerne viac turistov, tohtoročná koroňa 

urobila svoje a fototermínu číslo jeden na Bralovej 

skale sa „čelom“ postavila iba prítomná dvanástka 

skalných turistov. Vo štvrtok 8. októbra sa vybral 

Števo Hudák (obrázok číslo dva) na cyklotúru 

s cieľom pri rybníku juhovýchodne od obce 

Ďanová. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia 

sa tu ťažila rašelina a tak vznikla 3 ha vodná 

plocha. V roku 2005 rybník prehĺbili, vyčistili 

a upravili okolie, čim vzniklo veľmi príjemné, 

tiché miestečko v Turci, jedno z mojich tzv. 

obľúbených. 

Hneď na druhý deň, teda 9. októbra sa diviacki turistickí seniori vybrali na jedno neobvyklé miesto – kde 

pred stáročiami stal Rajecký hrad 660m. Dnes už 

po ňom nezostalo mnoho, ale celý ten kopec 

dýcha dodnes históriou. Na obrázku číslo tri sme 

sa pred fragmentom historického opevnenia 

hradu zoradili do jedného šíku, od pravej strany 

Maťo Bugoš, Marietka Bernátová, za ňou Števo 

Suchý, ďalej Gabika Mažáriová, Naďka Rybárová, 

Anka Štefková, Elenka Suchá, Ľubka Bugošová, 

Janka Vaváková a od fotoaparátu stihol dobehnúť 

ešte aj Števo Hudák.   

Jesenný cyklo Prejazd Kysucami realizoval Števo 

Hudák ešte pred vyhlásením zákazu vychádzania 

na našom krásnom Slovensku. Na trase z Čadce do Žiliny sa pristavil aj v jednej čarovnej dedinke s názvom 

 Rudinská 450m. Aj keď sa v obci prvé murované domy objavili až na začiatku 20. storočia, dnes je Rudinská 



jedna príjemná, plynofikovaná, upravená 

dedinka, kde doprava je na úrovni obce na 

„konci sveta“. Mňa navyše zaujal názov obce, 

lebo pred rokmi, keď som sa vtedy vybral na 

turistický zájazd na najvyšší kopec Ukrajiny, 

jednou z účastníčok tohto zájazdu bola aj 

turistka menom Rudinská. Miluše Rudinská. 

Bola to veľmi milá osôbka, fyzicky zdatná a ako 

všetky dievčence bola neskutočne švárna. Na 

obrázku číslo štyri Števo Hudák prijachal do 

Rudinskej 450m. 

Iba jeden deň pred vyhlásením zákazu 

vychádzania, v piatok 23.10.2020 som stihol aj cyklojazdu do obce Vrícko 600m. Bola to, povedal by som 

účelová jazda. Aby som ako-tak prežil zákaz 

vychádzania a nepošiel hladom, v Kláštore pod 

Znievom som si v miestnej pekárni zadovážil 2 

kusy chutného chlebíka a 10 ks výborných 

rožtekov. A že sa to udialo už na konci októbra 

dokazuje obrázok číslo päť, ktorý som urobil 

cestou do Vrícka. Takže, tak.   

Nuž, čakajú nás túto jeseň (niektorí vravia že aj 

celý záver roka 2020) perné chvíľky, čo sme my, 

veľmi skoro narodení, nikdy nezažili a ani nepočuli. 

Zaželajme si: Neberte zrelý vek tak vážne – šach 

ešte vonkoncom neznamená mat. Nech ešte veľa 

dní sa zažne každému, kto má život rád.  

 

Dca Števo Hudák, majster turistiky 
prezident 

SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY 
 
 

Pre októbrové Teplické zvesti 26.10.2020 
 

 


