
Zlý sen! 

     Mal som taký zlý sen. Zamestnal som sa v zastupovaní na OcÚ v Lehote.  Súčasťou mojej práce 

bolo aj ozdravenie stromov. Veď už r. 2009 dala Obec veľa euríkov  za podrobnú štúdiu, kde bolo 

vyčlenených 194 chorých a starých stromov na výrub. Neyrúbali sme zatiaľ ani polovicu. Už pritom 

som si vypočul od rôznych občanov nadávky, čo si to tu dovoľujem.  

          Aby moja snaha bola naozaj pozitívna, vysadili sme do dnešného dňa takmer 200 nových 

stromov a 15 kríkov. Iste ste si všimli hlavne nové aleje oproti ihrisku a  pri kaplnke , kde jedlé gaštany 

striedajú iné ovocné stromy.  Verím, že cca o 5 rokov začnete byť na tieto aleje naozaj pyšní ! 

Vytvoria vám priestor, kde budete chodiť na prechádzky a aj pre ovocie. Jedlé gaštany žijú až 500 

rokov... 

     Ako posledné tohto roku sme doplnili stromoradie na cintoríne. Náš cintorín je vlastne pekný park 

vďaka stromom. Veľmi často tam chodia mamičky s detičkami na prechádzky. Naozaj dôstojné miesto 

nielen pre posledný odpočinok! Výsadbu siedmych líp previedli žiaci Základnej školy veľmi ochotne 

a s radosťou, že robia niečo užitočné. Miesta na výsadbu vybral po zvážení všetkých okolností sám 

starosta obce.  

     Sen pokračoval: dvaja ľudia prišli za mnou: „tie lipy musia okamžite preč. Lebo z nich bude padať 

lístie, bude padať peľ z lipového kvetu,  aj odkvitnuté kvety, korene budú poškodzovať hroby  a kde 

budú hrobári dávať zem, keď sa bude znova pochovávať...Hneď štyri veľmi vážne dôvody na to, aby 

lipy nemali právo na existenciu!  Dokonca jeden človek vytrhol už vysadenú lipu a doniesol ju 

poškodenú na Obecný úrad, hodil ju na zem a vyhrážal sa, že sme niečo nerešpektovali. Pritom ľudia 

si platia len za hrobové miesto. Nie za právo rozhodovať, čo bude na okolí! 

     To všetko so mnou zatriaslo a ja som sa zobudil. Fuj, aký zlý sen! Veď to nemôže byť pravda! Len sa 

pozrite na 80 ročné lipy na cintoríne! Päť z nich sa takmer dotýkajú hrobov a nijako im neublížili. Keď 

je pohreb v sparných letných dňoch, všetci sa stiahneme do tieňa stromov, vďaka ktorým je náš 

cintorín pekným parkom! Aj Slnko keď menej páli na náhrobné kamene, menej praskajú, ostanú 

dlhšie lesklé! Lehoťania, bol to sen, alebo som to naozaj zažil? 

    Na jar ešte vysadíme štyri lipy ku krypte. Na viac už nemám guráž. Bojím sa zlých snov! 

      

      


