
Vážení spoluobčania, 

      dovoľte, aby som vás pozval spolu sa zamyslieť nad tým, ako my všetci v našej obci 

prispievame k svojmu životnému prostrediu. Neberme, prosím,  tieto slová ako 

sprofanovanú  frázu, ale všetci si položme ruku na srdce, či a ako sa staráme o to, aby sme 

žili v zdravom a aj peknom prostredí. K zamysleniu nás núti hlavne to, ako žijeme, aké 

prostredie zanecháme pre svoje deti, ale aj to, ako sa budeme prezentovať na 

nadchádzajúcom stretnutí Lehôt a Lhot r. 2015. 

     Obec v predošlých obdobiach riešila problematiku nakladania s odpadmi a môžeme 

konštatovať, že nijako nezaostávame za ostatnými obcami. V tejto oblasti mienime 

pokračovať v intenciách platnej legislatívy a budeme sa snažiť nielen o zvoz a likvidáciu 

triedených odpadov, ale spoločne s vami, verím, aj o znižovanie ich množstva. Veľa občanov 

ešte váha s prevádzkovaním malého kompostéra na svojej záhradke, kde by si tak každý 

vedel vyprodukovať vysokohodnotné biologické hnojivo – kompost pre svoje potreby . Veď  

k tomu nie je treba veľkú námahu, ani financie, aby ste si hoci z dosák urobili kompostér 

a biologický odpad postupne vrstvili v ňom spolu s vašimi kuchynskými odpadkami, prípadne 

trusom drobného hospodárskeho zvieratstva, ktoré niektorí chováte.  V kompostéri môžu 

skončiť podrvené konáre ovocných stromov, lístie, pokosená tráva, odrezky viniča 

a podobne. V našom regióne, kde nemáme chov dobytka je predsa kompost  najlacnejšou 

náhradou tohto hnojiva, ktoré vylepšuje vlastnosti pôdy a ozdravuje plodiny v záhradách. 

Pridajte sa preto k tejto myšlienke a urobte si kompostéry.  

     V oblasti odpadov máme jeden spoločný problém – čierne skládky okolo našej obce. Som 

presvedčený, že tento problém vnímate rovnako bolestne, ako ja. Preto vás prosím, aby ste 

boli obozretní a porušovateľov čistoty nášho regiónu skúsili s nami ustrážiť. Stačí 

zatelefonovať na tel.: 0903220861, alebo odfotografovať a oznámiť nám to hoci anonymne 

mailom na starosta@lehota.sk.  Žiadam občanov a  podnikateľov v obci, aby likvidovali svoje 

odpady podľa legislatívy.  Ekológ obce bude chodiť na pravidelné obhliadky a bude sa 

o spôsoby nakladania s odpadmi zaujímať. 

     Druhou oblasťou životného prostredia, kde pociťujeme nedostatočnú komunikáciu 

občanov s obcou je výrub a výsadba drevín, ktorých máme v obci nedostatok. Veľmi dôrazne 

vás žiadam o to, aby ste pred výrubom akejkoľvek dreviny kontaktovali nášho pracovníka pre 

životné prostredie a informovali sa, ako správne postupovať.  Je totiž veľmi nevyhnutné, aby 

sme si spoločne túto zeleň zveľaďovali kvôli estetike, ale hlavne kvôli zdraviu. Je nám ľúto, že 

musíme v obci nechať likvidovať tri staré veľmi choré vŕby. No už sa zamýšľame nielen nad 

ich nahradením, výsadbou viacerých vŕb popri potoku, pretože vŕby k potokom patria. 

Podobne ideme likvidovať choré stromy okolo krypty Alexandra Nésza nad dedinou a na ich 

miesto vysadíme symbolické stromy Slovanov: lipy.  

Náš občan p. Alan Dolog si predsavzal vytvoriť  v našom katastri gaštanovú zónu. Do 

dnešného dňa rozdal zadarmo viac ako 100 sadeníc jedlých gaštanov našim občanom. To 



znamená, že ak sa ujmú, v našom chotári bude viac krásnej a užitočnej zelene. Gaštan má 

život dlhý až 500 rokov, poskytuje tieň, zadržiava vodu, odoláva suchám, má veľmi krásne 

a kvalitné drevo, ale hlavne poskytuje vyhľadávanú lahôdku – nasýti hladného človeka i zver. 

Preto jedlý gaštan. Pán Dolog v tejto činnosti mieni pokračovať. Najbližšie sadenice budú 

záujemcom k dispozícii pravdepodobne koncom roka 2015. 

     Ako si chránime ovzdušie, ktoré dýchame, na to  si odpovedzme každý sám. Kto čím kúri, 

čo mu ide z komína, či dodržiava všeobecne záväzné nariadenie obce o zákaze spaľovania 

odpadov a podobne. Nájdu sa takí, ktorí sú nielen neposlušní, ale spaľujú vlhký materiál, 

ktorý tlie aj niekoľko dní a znepríjemňuje dýchanie nám všetkým!!! Najmä takí, čo v obci 

nebývajú a pália hocičo.  Je im jedno, že je práve vtedy vlhko,  správajú sa k nám bezohľadne!  

Obec v tejto oblasti vyberá poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých 

zdrojov znečistenia ovzdušia. Tu majú ešte staré resty podnikatelia – firmy:FEJA STAV s.r.o. 

15€, Andrej Tehlár AT Garden 15€ a Štefan Varga taktiež 15€, ktoré obec bude musieť 

vymáhať pravdepodobne cez exekútora. Inak nás asi títo podnikatelia neprestanú ignorovať.  

Každému z nich hrozí za nezaplatený poplatok ...€ pokuta 667,25€ , plus vysoké trovy 

exekútora.  

     A teraz si preberme najbolestivejšiu časť ochrany životného prostredia.  Vodné 

hospodárstvo, hlavne ochranu čistoty spodných vôd.  Uvedomujem si, že do dnešného dňa 

bola nedostatočne pripravovaná likvidácia splaškových vôd v našej obci.  V obci v tejto 

oblasti panuje anarchia a sú občania, ktorí sa k vode správajú neprijateľne. Pokiaľ sa 

pamätám, prvý pokus zasiahnuť proti znečisťovateľovi som urobil ja sám tým, že som zistil 

osobu, ktorá vypustila väčšie množstvo splaškovej vody do potoka v úseku  Hasta – kultúrny 

dom. Túto udalosť som zdokumentoval, oznámil polícii, foto je zverejnené na našej obecnej 

webstránke v rubrike aktuality. Znečisťovateľ bude potrestaný a potok bol v najkritickejšom 

úseku vyčistený. Prešiel som si obidva obecné potoky. V brehoch potokov sú vyústené 

trubky, cez ktoré si niektorí občania vypúšťajú dažďovú vodu zo svojich striech. Toto je 

možné tolerovať.  Ale nafotil som si aj všetky nelegálne výpuste splaškových vôd do tohto 

potoka. Vypúšťanie surových splaškových vôd je trestným činom a toto musí v našej 

dedine skončiť.  Rovnako musí skončiť vypúšťanie nevyčistenej splaškovej vody do 

podzemia a studní. Najhoršia situácia je na ulici k ihrisku, kde sa bude počas stretnutia 

Lehôt a Lhot pohybovať najviac ľudí. V záujme ochrany hostí, ale hlavne zdravia samotných 

občanov toto musíme riešiť. Ani vypúšťanie splaškových vôd do podzemia nie je legálne. 

Pripojil som jednu fotografiu „tajného trativodu“, ktorý si chalupár v našej dedine na 

Šenkovskej ulici pripravil  na vypúšťanie splaškovej vody. Opísané spôsoby, ktorými sa naši 

občania zbavujú splaškových vôd sú odsúdenia hodné a trestné. Je to bezohľadné 

znečisťovanie vody! To, že máme do dediny privedený spoločný vodovod neznamená, že 

naše staré studne sa stali nepotrebné, že nám môžu slúžiť ako trativody  pre splaškové 

vody. Máme indície, že až tak ďaleko zašli niektorí spoluobčania. 



Okrem toho na Poštovej ulici sú dva domy, z ktorých občania kontinuálne vypúšťajú 

splašky rovno do pravého rigolu vedľa cesty. Takto si v dedine koledujeme o vážne nemoci, 

ktoré kosili národy. Mor a cholera! Toto musí bezpodmienečne prestať! Predstavte si 

mamičku s kočíkom a vietor fúkne vyschnuté splašky v prachu do tváre dieťatka! 

NEPRIJATEĽNÉ!  

Nestačí ovšem len popísať problém. Správne je naznačiť  aj riešenie. Preto vám dám niekoľko 

typov, ako túto situáciu možno riešiť do času, kedy komplexne vyriešime tieto problémy 

výstavbou kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Je to pre nás veľká výzva, ktorú začíname 

riešiť trocha inak. 

Sľúbil som riešenia, nech sa páči: 

1. Najjednoduchšie a legálne riešenie je využívať podnikateľov so svojimi fekálnymi 

vozidlami a ochotne vám vaše žumpy pravidelne vyprázdnia. Je na nás, aby sme 

dozreli na to, aby obsah vašich žúmp títo podnikatelia likvidovali v súlade 

s legislatívou. 

2. Ak z objektívnych príčin nie je možné likvidovať obsah žúmp takýmto spôsobom, 

pracovník obecného úradu , vykonávajúci pre obec funkciu zastupujúceho ekológa, je 

ochotný riešiť váš problém individuálne. Ochotne vám poradí riešenia náhradné. 

Napr. postavením samostatných ekologických čističiek odpadových vôd, hlavne 

novým a krásnym trendom budovania koreňových čističiek – stačí 5m2 plochy na 

jedného člena domácnosti vo vašej záhrade a získate veľmi estetickú čističku za málo 

peňazí a bez elektriny.  Alebo pôjdete cestou používania čistiarenských baktérií do 

septika a využívania tzv. nitrifikovanej vody bez obťažujúceho zápachu na hnojenie 

trávnika, okrasných drevín, či ovocných stromov, najlepšie vzrastlých orechov, ktoré 

vedia byť za tekéto povrchové hnojenie vďačné. Spomenuté baktérie je možné 

zakúpiť v záhradkárskych predajniach. Najlepší prípravok v súčastnosti a cenove 

najprístupnejší je Ekol biopd 30f. Takto vyčistenú vodu je potom možné vyčerpávať 

na trávniky, pod okrasné dreviny a ovocné stromy – hlavne na čo najväčšiu plochu 

a je vhodné pôdu potom prekypriť. 

Čokoľvek z ponúkaných riešení urobíte, do doby, kým budeme konečne mať hotovú 

kanalizáciu, posunie vašu obec k lepšiemu.  

Ešte drobná poznámka: Pozor si dávajte tí, ktorí ste majiteľmi čistiarní odpadových 

vôd: ak niekto z rodiny berie antibiotiká, jeho exkrementy ničia baktérie, ktoré čistia 

vodu!!! Z rovnakého dôvodu sa tam nesmú dostať prostriedky na dezinfekciu 

(Domestos, Savo a pod!) 

Bližsie info podľa potreby a vášho záujmu radi poskytneme  na obecnom úrade. 

 

 

 

 



     Vážení spoluobčania! 

Verím, že som vás svojimi myšlienkami inšpiroval k zlepšeniu situácie v našej obce. 

Stav budeme pravidelne sledovať, vyhodnocovať a hlavne pomáhať vám v jeho 

riešení. Ak potrebujete poradiť, pozývame vás na obecný úrad, urobíme všetko preto, 

aby sme spoločne našli vhodné riešenia. Tento list je prvým krokom k zlepšeniu. 

Doporučujeme vám, aby ste sa pridali k tým, ktorým záleží na tom, ako tu v obci 

žijeme. V prípade, že najmä tí, ktorí naďalej budú konať v rozpore z legislatívou 

a zdravým sedliackym rozumom, budem nútený siahnuť po nápravných opatreniach, 

pretože stav životného prostredia v obci musíme spoločne zlepšiť!  

 

                                                                      Milan Chmelár 

                                                                      starosta 

 

 

 


