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Občianske združenie K prameňom Bebravy 
 
 
 

Vážení občania, chatári a chalupári, 
 

ľudia, ktorí žijete a trávite svoj vzácny čas v obci Čierna Lehota. Dovoľte nám predstaviť sa. Sme 
partia nadšencov, ľudí ako ste vy, ktorí v roku 2016 založili občianske združenie (OZ) K prameňom Bebravy 
ako odozva na zabezpečenie starostlivosti o náučný chodník K prameňom Bebravy. Chceli sme Vám 
náučnou formou poukázať na kultúrny, historický, prírodný a technologický význam chránenej 
vodohospodárskej oblasti (ChVO) Strážovské vrchy. V tomto pásme hygienickej ochrany II. stupňa sa 
nachádzajú podzemné zdroje pitnej vody, ktoré Ponitrianskym skupinovým vodovodom dodávajú život viac 
ako 120 tisíc obyvateľom miest Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Topoľčany a časť Nitry. 

Ako išiel čas, tak sme k náučnému chodníku (NCH) pridali projekt Pivko pre pocestných, ktorý sa teší 
veľkej obľube ľudí, nielen z blízkeho okolia. Chceli sme sa však posunúť ďalej a stanoviť si smer, kadiaľ sa 
naše aktivity budú uberať.  

Preto sme na výročnej schôdzi OZ, konanej dňa 12. januára 2019 v sídle organizácie, zhodli na 
Koncepcii rozvoja OZ K prameňom Bebravy. Sme nesmierne radi, že pri jej tvorbe aktívne spolupracoval náš 
pán starosta Dušan Horák. V krátkodobom horizonte, do jedného roka na pravidelnej báze, sa budeme 
sústrediť na udržiavanie NCH a Pivka pre pocestných, vrátane získavania dobrovoľných príspevkov širokej 
verejnosti, 2% z dane z príjmu fyzických osôb a možných grantov. V strednodobom horizonte, dvoch až 
piatich rokov, by sme radi obnovili tradičnú sušiareň ovocia na hornom konci obce U Baťkov, podporili Vás 
vo výsadbe tradičných pôvodných odrôd ovocných stromov a vo využívaní ekologických čistiacich 
prostriedkov, baktérii a enzýmov do septikov. V dlhodobom horizonte budeme sústreďovať náš potenciál a 
zdroje za účelom vybudovania Múzea horskej vody a trvalo udržateľného rozvoja ChVO Strážovské vrchy. 

Týmto listom sa preto obraciame na Vás s prosbou o pomoc a podporu. Pomoc s aktivitami, ktoré 
budeme realizovať a o ktorých sa dozviete nielen na výveske obecného úradu obce Čierna Lehota, na 
facebookovskom konte OZ a v prílohe tohto listu. Podporu formou získavania dobrovoľných finančných 
darov a 2% z dane z príjmov fyzických osôb. Po schválení príslušných zmien Ministerstva vnútra SR v 
stanovách OZ a registrácii na miestne príslušnom Daňovom úrade SR spúšťame predaj propagačných 
predmetov OZ ako budú pohľadnice, magnetky, perá, otvárače na pivo a pod. V prípade akýchkoľvek 
otázok sa neváhajte prosím obrátiť na nižšie uvedené kontakty. 

 
S úctou, 
 
 
 

Mgr. Pavol Ďuriš 
predseda OZ K prameňom Bebravy 


