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Z parku je džungľa.
Cirkev sľubuje nápravu
Mestoo katastrofálnom
staveparku rokovalo
s cirkvou.

ZLATÉ MORAVCE. Namiesto
zelenej oázy džungľa, cez kto-
rú sa pomaly nedá prejsť.
V takom stave je Park mláde-
že. Tráva a burina sa tu roz-
rástli natoľko, že prechádzka
parkom je hocičo, len nie prí-
jemnýmoddychom.
Burina na niektorých

miestach dosahuje výšku
priemerného človeka. Na-
miesto lavičiek tu strašia iba
ich pozostatky – dva betóno-
vé stĺpy, medzi ktorými ke-
dysi boli drevené laty na se-
denie.
Na Odkaze pre starostu

upozornil samosprávu na
problém Ivan Novotný. „Ako
rodený Zlatomoravčan si pa-
mätám Park milicionárov –
terajší Park mládeže – ako

pekne udržiavaný park.
V tejto dobe je to zarastená
katastrofa. Chodníky akurát
na šírku bicykla, kríky pre-
rastené až na chodníky, la-
vičky už ani nie sú, tráva ne-
pokosená,“ povedal Novotný.
Hoci podľa neho sú pozem-

ky cirkevné, malo by niečo
robiť aj mesto, aby tento park
udržalo v schopnom stave.
„Tej zelene už nemáme veľa,
tak aspoň tú, čo nám zostala,
si vážme,“ vyzval Ivan No-
votný.
Samospráva potvrdila, že

Park mládeže sa nachádza na
pozemkoch, ktoré sú vo
vlastníctve cirkvi. „Mesto ro-
kovalo s dekanom Mariánom
Javorom, ktorý nám prisľú-
bil, že park dá pravidelne
upravovať – kosiť a orezávať –
do želaného stavu,“ povedal
Jaroslav Šurda z radnice.
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Zarastená cestička.
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Pozostatky lavičky. FOTO: IVAN NOVOTNÝ, ODKAZPRESTAROSTU.SK

Mlieko z dvoch kráv naplní bazén
VOponiciachocenili naj-
lepších farmárov regiónu.

OPONICE. V okolí Nitry gazdu-
je niekoľko podnikov, ktoré
patrili v rámci súťaží NAJ slo-
venský chov, NAJ naše pole,
medzi najúspešnejšie na Slo-
vensku. Súťaže organizovala
nitrianska agrárna vydavateľ-
ská skupina.
Napríklad priemerná pro-

dukcia mlieka dojníc z chovov
Poľnohospodárskeho družstva
Hlohovec či Vysokoškolského
poľnohospodárskeho podniku
pri SPU v Nitre dosahuje tak-
mer 35 litrov za deň. „Dve ta-
kéto dojnice by za rok svojim
mliekom naplnili bazén s roz-
mermi 5 x 3 metre,“ povedal
Ján Huba, spoluorganizátor
súťaží.
Aj rebríčkom chovateľov

ošípaných kraľovali nitrianski
chovatelia. Pri plemene biela

ušľachtilá zvíťazilo stádo
z chovu Vysokoškolského poľ-
nohospodárskeho podniku pri
SPU v Nitre s rekordným po-
čtom odchovaných prasiatok
na prasnicu za rok – až 31,4.

Pri plemene ošípaných lan-
dras prvenstvo po šiestykrát
získali chovatelia z Účelového
hospodárstva Národného poľ-
nohospodárskeho a potravi-
nárskeho centra – Výskumné-

ho ústavu živočíšnej výroby
Nitra.
V početnej kategórii géno-

vých rezerv koní zvíťazil lipi-
canský žrebec línie Conversa-
no z Národného žrebčína To-
poľčianky.
Vlani boli úrodné i polia

v okolí Nitry. Ako informoval
Ján Huba, zhodne na druhom
mieste v rámci Slovenska
skončili Poľnohospodárske
družstvo Devio Nové Sady (jač-
meň jarný), Poľnohospodárske
družstvo Neverice (raž siata)
a Lúčnica nad Žitavou (repka
olejná).
„Verme, že polia v nitrian-

skom regióne budú ešte pokro-
pené dažďom tak, aby aj toh-
toročné úrody potešili tunaj-
ších poľnohospodárov, kto-
rých robotné ruky prinášajú
chlieb na naše stoly,“ podotkol
JánHuba.
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Konateľ VPP pri SPU Ján Lajda preberá ocenenie od Štefana Rybu,
z ministerstva pôdohospodárstva. FOTO: MARIÁN DUKES

Vypílenie historickej vŕby
kompetentní odobrili
Podmienkouodstránenia
stromu,ktorýbol v kata-
strofálnomstavebolo, že
honahradianovýmstro-
momtakého istéhodruhu.

ZLATÉ MORAVCE. Zásahy do
zelene v areáli Migazziho kaš-
tieľa vyvolali prudké reakcie.
Koncom týždňa sme do redak-
cie dostali mail od ekoaktivis-
tu Roberta Žilíka, ktorý reago-
val na „ničenie zelene v pred-
večer svetových dní záhrad
a parkov“.
Žilík tvrdí, že svoju reakciu

zaslal aj primátorovi Dušanovi
Husárovi. Pohoršuje sa v nej
nad zásahmi do zelene, ktoré
samospráva vykonala za Mi-
gazziho kaštieľom, v ktorom
dnes sídli Mestské stredisko
kultúry a športu, kino, redak-
cia mestských novín aj poboč-
ka Ponitrianskehomúzea.

Žilík: Ambrózy sa
v hrobeobracia
„Ostro odsudzujem odstráne-
nie historického stromu aj
iných porastov v areáli kaštie-
ľa ako aj ničenie líp v čase, keď
je to protizákonné. Je to sku-

tok, ktorý svedčí o slabom his-
torickom, environmentál-
nom, kultúrnom, etickom
a ľudskom vedomí a o cite sa
nedá hovoriť. Zvažujem ďalšie
kroky, aby som aspoň ex post
zadosť učinil a zabránil ďalším
nehodným činom. Je to han-
ba!“ píše Žilík Husárovi.
Aktivista pripomenul, že

nedávno vmúzeu v Zlatých
Moravciach oslavoval doktora
Štefana Ambrózyho. „Asi sa
v hrobe obracia,“ podotýka Ži-
lík. Ambrózy bol nadšencom
pre dreviny, založil Arborétum
Mlyňany.

Vŕbaohrozovalanárodnú
pamiatku
Mesto Žilíkove obvinenia od-
mieta. Historický strom dali
z nádvoria kaštieľa odstrániť
pre zlý zdravotný stav. Vypílili
ho ešte v januári, teda v obdo-
bí vegetačného pokoja, ktoré
trvá od októbra domarca.
O jej výrub požiadalo Mest-

ské stredisko kultúry a športu.
„Dôvodom bol zlý stav stromu,

ktorý ohrozoval návštevníkov
múzea, strediska a aj národnú
kultúrnu pamiatku. Na vypí-
lenie stromu sme mali všetky
potrebné povolenia,“ povedala
riaditeľka strediska Simona
Holubová.
Z dokumentov, ktoré mesto

poskytlo vyplýva, že výrub
historického stromu odobrili
všetky kompetentné orgány.
„Strom je veľmi starý, patrí

k posledným pôvodným dre-
vinám prežívajúcich z nie-
kdajšieho rozsiahleho Migaz-
ziovskeho parku. Jeho zdra-
votný stav je alarmujúci,“
skonštatovala Anna Valeková,
riaditeľka Krajského pamiat-
kového úradu v Nitre.
Pri obhliadke vŕby bielej sa

navyše prišlo k záveru, že žia-
dosť strediska o jej výrub je
opodstatnená.

Starúvŕbunachvíľu
zachránil dravec
Strom už pôvodne na nádvorí
kaštieľa ani nemal byť. Holu-
bová hovorí, že vypíliť ho pô-

vodnemali ešte v roku 2011, no
vtedy zistili, že vo vŕbe sa za-
hniezdil chránený dravec. Vý-
rub preto odložili.
Osud vŕby sa však naplnil

začiatkom tohto roka. Išlo
o skutočne majestátny strom
s obvodom kmeňa 420 centi-
metrov, meraným 130 centi-
metrov nad zemou.
Podmienkou výrubu bolo, že

stredisko sa postará o náhrad-
nú výsadbu. Posadiť by tumali
rovnaký druh stromu, nebude
však zrejme na rovnakom
mieste ako vŕba zoťatá v janu-
ári, ale o dvametre ďalej.
„Pôvodný historický Migaz-

ziho strom bol umiestnený
v strede nádvoria a vypílili ho
v roku 1895. Začiatkom 20. sto-
ročia zasadili nový strom, kto-
rý bol vypílený v tomto roku
pre zlý stav,“ doplnila Holubo-
vá.

Oorezy stromovpožiadala
mestopolícia
Pokiaľ ide o zásah do ostatnej
zelene, primátor Husár vy-
svetľuje, že mesto iba reagova-
lo na výzvu polície. Tá žiadala,
aby mesto orezalo zeleň tak,
aby nezasahovala do ciest
a neohrozovala bezpečnosť
premávky.
„Nakoľko sa pravidelná

údržba stromov vminulosti
vykonávala nepravidelne, do-
chádza k tomu, že previsy
stromov zasahujú na pozemné
komunikácie a sťažujú prie-
chodnosť nákladnej aj autobu-
sovej doprave. Nehovoriac
o tom, že v mnohých prípa-
doch verejné osvetlenie je
v previsoch stromov,“ upozor-
nil Husár.
Podľa primátora sa na orezy

drevín nevyžaduje osobitný
súhlas orgánu ochrany prírody
a krajiny.Mesto podľa neho pri
oreze stromov postupovalo
v súlade s vyhláškami.
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Vyše storočný strom vyrúbali ešte v januári. FOTO: TOMÁŠ HOLÚBEK

Vŕba bola v zúfalom stave.
FOTO: MSKŠ ZM


