PROJEKT NEZVYČASJNÉ NÁZVY OBCÍ SR
DERNIERA
O Projekte NEZVYČAJNÉ NÁZVY OBCÍ SR môžeme po tohtoročných letných mesiacoch hovoriť v minulom
čase. Keď sme v ten slávny štvrtok 24. Januára roku 2019 navštívili ako prvú obec z tejto „kategórie“, bola to obec
Bujakovo 509m v okrese Banská Bystrica
a účastníkmi tejto PREMIERY boli vtedy, na obrázku
číslo jeden z ľavej strany Naďa Rybárová, Majka
Urbanová, Bolek Vričan a na druhej strane
Marietka Bernátová, Emil Kotián, a Števo Hudák,
vtedy isto nikto z členov SENIORKLUBU TURISTIKA
Diviaky nepredpokladal, že už o dva roky neskôr sa
vyberieme
k návšteve
poslednej
obce
s
nezvyčajným názvom, do posledného zo 72 okresov
SR a to s poradovým číslom 72. Stalo sa tak
v utorok 17. Augusta roku 2021, keď sme sa,
trojica Diviačanov ocitli až ta, hen, vo východnej
gubernii, v krásnom prostredí vinohradníckej
oblasti Tokaj, v malebnej obci ČERNOCHOV 168m.
A veru, stalo sa. Využili sme na to aj
„koroňové prázdniny“ ktoré sa „nečakane“ vyskytli
teraz v lete a navštívili sme posledné štyri obce
z nášho zoznamu. V utorok 6. Júla tohto roku som
sa vybral sám do obce Tehla 174m v Nitrianskom
kraji, v okrese Levice – obrázok číslo dva.
Dosť som pritom riskoval, lebo cestovať týmto
smerom znamená, že nikdy nevieš, kedy sa vrátiš
domov (opravy trate, chýbajúce alebo pokazené
rušne a iné výdobytky našej demokracie). Nakoniec
to však nedopadlo najhoršie.
V Zubnom 233m, obci v Prešovskom kraji,
v okrese Humenné, nás v stredu 14. Júla 2021
srdečne privítala pani starostka Mgr. Michaela

Vasilenková a čudovala sa, že sme sa do tejto, posledné roky
povodňami ťažko skúšanej obce až z Turčianskych Teplíc vybrali.
Oboznámila nás s problémami tejto doby na východe, ale aj vo
svete a my sme ju pochválili uznaním, že nie je pravdou čo
povedal trojnásobný premiér našej peknej vlasti, že vraj – „na
východe nič nie je“. Koniec našej návštevy v Zubnom patril
fototermínu, ktorý zrealizovala sama pani starostka pred svojim
pracoviskom – Obecným úradom. Na obrázku číslo tri sedia,
z ľavej strany Števo Hudák, Marietka Bernátová a Janko
Pavlinský, náš dobrý priateľ z Humenného.
Tiež v stredu, ale 4. Augusta 2021, „dvojka“ Marietka
Bernátová + Števo Hudák síce strastiplne, ale docestovala do
obce Podkylava 246m, ktorá je na druhom konci Slovenska,
v Trenčianskom kraji, v okrese Myjava. Vôbec prvýkrát v rámci
Projektu sme fototermín realizovali, čuduj sa svete, na balkóne
Obecného úradu. Ale – páčilo sa nám to velice (ako vravia
domáci), veď sa pritom – na obrázku číslo 4 – aj blažene
tvárime, čiii???

No a DERNIERU tohto Projektu sme určili na utorok 17. Augusta 2021, keď sme sa vybrali na dlhočiznú cestu
opäť do „východnej gubernie“, do vinárskeho raja Tokaj, do kraja Košice a zároveň do posledného okresu (Trebišov)
a tiež do poslednej obce nášho zoznamu, do
ČERNOCHOVA 175m. Popravde ale, mali sme tu
mrzuté počasie. Napriek tomu, že sme nezmokli,
zažili sme tu v noci pred „akciou“ v Slovenskom
Novom Meste obrovskú búrku, ktorá nám na izbe
dokonca vytrhla pánty na dverách!!! Aj na druhý
deň bolo škaredo zamračené a v Černochove aj
spŕchlo. Dážď však netrval dlho a my sme sa zatiaľ
schovali v autobusovej zastávke. Fototermín na
námestí v Černochove je na obrázku číslo päť
a z ľavej strany je na ňom trojica (ktorá bola aj pred
dvoma rokmi na výjazde v Bujakove, čo bola prvá
navštívená obec nášho Projektu), Števo Hudák,

Bolek Vričan a Marietka Bernátová.
Načim ešte, aspoň v krátkosti vyhodnotiť tento Projekt:
doba trvania projektu bola 2 roky a 7 mesiacov. Za tú dobu sme
navštívili 72 okresov Slovenska a v každom okrese jednu obec
s Nezvyčajným názvom. Na Projekte sa zúčastnilo spolu 15
členov SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky, pričom Bolek Vričan
a Emil Kotián navštívili po 8 obcí, Vierka Bellanová 10 obcí,
Marietka Bernátová 36 obcí a Števo Hudák navštívil všetkých
72 obci. Celková účasť na Projekte bola 158 turistov, čo je
priemer na jedno „podujatie“ 2,2 turistu. Najvzdialenejšia obec
bola Husák 220m, 746 km (tam a späť) a najbližšia obec Brieštie
600m, 32 km na bicykli (tam a späť). Najviac nás bolo v Prahe
500m (okres Lučenec) a to 10 turistov. V rámci Projektu, keď
sme navštívili 72 obcí sme prešli pešo a na bicykli spolu 1.418 km
s prevýšením 9.030 metrov a precestovali sme (vlak + bus) spolu
23.937 km.
Ešte aspoň dve poznámky na záver, dobre? Prvá: Skrachovaný
„humorista“ a známy bitkár z Haliča Pročko povedal
o protestujúcich v Bratislave 10.07.2021: „Výkvet slovenskej
čvargy opäť raz svojou návštevou poctil naše hlavné mesto!“
A druhá, zmierlivejšia: Šťastie je, keď si nevšimneš lekáreň – lebo ťa nič nebolí, keď bez povšimnutia obídeš obchod –
lebo už všetko máš, aj keď ideš domov, pretože tam na teba niekto čaká...
Nuž, takto si žijú, aj v „koroňovej dobe“, členovia SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky. Nechcete sa, Teplickí seniori
pridať?????
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