
NOVEMBER 2021 – OPÄŤ BEZ SLOBODY – no s KOROŇOU 
 

Mesiac november 2021 je pre život v našej krásnej krajine opäť komplikovaný. Lebo – koroňa! Pohybové aktivity 

členov SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky smerujúce k stále svetlejším zajtrajškom a dokonalejšej imunite, sme museli 

preto prispôsobiť dobe a tak sme vyhlásili opäť a zase – 

INDIVIDUÁLNE TURISTICKÉ VÝLETY. Veľmi sa nám k tomu 

hodil Projekt Zabudnuté obce v Turci 2021. Keďže hnusoba-

koroňa „odela“ celú našu Turčiansku záhradku do čierneho 

hávu,  pozvali sme našich členov k individuálnym 

návštevám sídiel z tohto Projektu s tým, aby sa pritom 

správali veľmi obozretne a zodpovedne a „na slovo“ 

počúvali naše, patrične inštruované ozbrojené zložky. Tak 

ma pritom napadla jedna „milá“ príhoda spod šibenice: 

...posledný ráz sa ťa pýtam Jánošík, dáš sa zaočkovať?!?! 

Z návštevy viac ako desiatky takýchto obcí v novembri 

spomeniem iba niekoľko.  

Posledný, ešte októbrový piatok som navštívil obec Trhanová 505m, ktorá je „sídlom bez štatútu obce“, pričlenenou 
k obci Abramová. Na obrázku číslo jeden je Števo Hudák 
(vpravo) v spoločnosti jediného občana s trvalým 
pobytom v tejto opustenej osade Stanislavom 
Šmatralom, ktorý tu s rodinou žije už sedem rokov.  
V utorok 9. novembra som sa, opäť v „móde“ 
individuálnej turistiky, vybral do osady Paraština 465m, 
ktorá mala ešte v roku 1828 2 domy a 17 obyvateľov. 
V polovici 19. storočia bola Paraština pripojená k obci 
Bodorová. Dnes tu stojí už iba jeden dom – na obrázku 
číslo dva Števo Hudák pózuje pred posledným rodinným 
domom v Paraštinej.  
Obec Hadviga 600m je z kategórie „obcí zaniknutých 
zlúčením“, dnes náležiaca pod obec Brieštie 561m. Po 
druhej svetovej vojne  sa väčšina obyvateľov nemeckej 
národnosti musela z obce vysťahovať a tak tu zostali iba 
dvaja obyvatelia. V roku 1954 sa obec Hadviga stala súčasťou obce Brieštie. Tu som sa vybral v utorok 16. novembra 

2021. Zabudnutá Hadviga dnes ožíva chalupármi. Na 
obrázku číslo tri je Števo Hudák, vľavo s Ľubomírom 
Korcom z Domova seniorov v Kláštore pod Znievom pred 
miestnym kostolom, ktorý tu „zablúdil“ ako turista.   

  Súčasťou obce Kaľamenová 495m je osada Za 
Hájom 507m. Netradičné je, že táto osada je 
vzdialená od obce kde patrí cca 3 – 4 km, ale obec 
Budiš je takpovediac na dohľad od nej. V sobotu 
20.11.2021 som osadu Za Hájom navštívil. Mal som 
pritom šťastie, lebo som tu  zastihol jedného z dvoch 
stálych obyvateľov Jaroslava Ďuriša, 70 ročného 
dôchodcu, ktorý tu pasie rožný statok. Ten mi 
porozprával o strastiach ale čudoval som sa, že aj 
o radostiach bývania medzi „väčšinovými“ 

chalupármi v obci Za Hájom. Na obrázku číslo štyri spoločne pózujeme – Števo Hudák vľavo a vedľa neho 
Jaroslav Ďuriš na „hlavnej triede“ v obci Za Hájom. Jaro je síce „iba“ pastier, ale, porovnajte. Citát od Anny 
Záborskej: „Keď sa žena rozhodne zachovať si panenstvo po celý život, je to ten najlepší príklad aký môže dať svojim 
deťom“. Lepšia je už len Zuzana Trubíniová s výrokom, že: ...„elektrinu nepotrebujem a televízne noviny si pozriem aj 
pri sviečkach „... Nuž, čo k tomuto dodať?, a nikoho pritom neuraziť??!!  
  



Obrázok číslo päť je zo Starej Bôrovej 465m. Pred 
vstupom do obce sú tentoraz Števo Hudák a Marietka 
Bernátová, ktorí tu zavítali v pondelok 22. novembra 
2021. Stará Bôrová 465m, sídlo v Turci „bez štatútu 
obce“ v extraviláne obce Sklabinský Podzámok, v doline 
Bôrovského potoka. Stojí tu do 10 rodinných domov, 
väčšinou občasne obývaných chalupármi. Žijú tu však aj 
stáli obyvatelia, ktorým sa, podľa počtu pristavených 
osobných áut – evidentne darí. Na južne situovanom 
svahu nad obcou je mohutná solárna elektráreň.  
Na záver snáď jeden taký detský, veď bude Mikuláša, či? 
Výsledok dištančného vzdelávania: Igorko sa pýta ocka 
...Tatko, prečo je Tichý oceán tichý? Otec sa hnevá 
...Nemôžeš sa spýtať na niečo rozumnejšie, Igorko? Tak 
dobre ocko: ...Ako vlastne umrelo to Mŕtve more?? 

A ešte jednu tohto týždňovú príhodu z nemocnice – na príjme: -Toaletný papier máte? –Áno. Priniesli ste si príbor? –
Áno. A kto je ten pán za vami? –To je doktor, keby ste 
v nemocnici nemali ani toho, viete?  
 

  
 

Števo Hudák, majster turistiky 
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