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Vážení a milí sousedé, přátelé a kamarádi,
přinášíme Vám mimořádné vydání Ondratického zpravodaje, které celé věnujeme
tématu přemnožených hlodavců v naší obci .

Od začátku léta jsme na obecním úřadu postupně získávali stále více a více informací o
výskytu potkanů či krys. Situace se na konci prázdnin dostala do takové fáze, kdy už
nebylo možné hovořit o běžném výskytu, ale bylo možné konstatovat, že došlo
k přemnožení populace těchto hlodavců.
Na poradě zastupitelstva jsme se dohodli, že již není možné dále čekat, resp. nelze se
spoléhat na to, že se záležitost vyřeší sama, a rozhodli jsme se požádat o pomoc
odborníky. Oslovili jsme firmu Rentokil, mezinárodně uznávaného odborníka v oboru
preventivního a akutního boje proti škůdcům, deratizaci, dezinfekci a dezinfekci.
V úterý 8.září jsme s inspektorkou této společnosti prošli celou naši obec. Tato
prohlídka naší obce potvrdila naše odhady, totiž že jde o výskyt potkanů, kteří pro svůj
přesun po obci používají dešťovou kanalizaci. Výskyt potkanů byl zaznamenán
ve všech částech obce.
Finální rozhodnutí zní, že je třeba provézt deratizaci, a to plošnou (nemá smysl řešit jen
místa výskytu, potkani by neustále migrovali po obci sem a tam). Do celé kanalizační
sítě nainstaluje technik společnosti Rentokil požerové návnady tak, že je zavěsí skrze
kanalizační vpustě na tenké drátky. Dále pak umístí na místa, kde byl zaznamenán
výskyt potkanů, uzamčené nástrahové boxy.
Plošná deratizace proběhne ve třech krocích:
1. instalace návnad : ve středu 23.9.2020 budou nainstalovány všechny návnady
2. po cca 14 dnech kontrola technikem Rentokil , který provede vizuální kontrolu všech
nástrah a dle jejich stavu doplní návnady a zpřesní se tak místa výskytu
3. za další 2-3 týdny opětovná kontrola nástrah a případné jejich doplnění technikem
Rentokil
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Po těchto třech krocích zásahu by měla být populace potkanů zdecimována. Nicméně
pro jistotu bychom v květnu/červnu příštího roku přikročili k opětovnému
preventivnímu zásahu.
K tomuto rozhodnutí jsme se odhodlali proto, že máme na paměti především
bezpečnost a zdraví nás všech. Potkan je roznašečem mnoha nemocí a jeho aktivity
způsobují nemalé hmotné škody.
Návnady budou rozmístěny do míst, kde by se k nim neměla dostat jiná zvířata,
na které není zásah směřován. Navíc: požerová návnada je denaturována Bitrexem,
extrémně hořkou látkou pro lidi a domácí zvířata bránící jim v tom, aby ji pozřeli, avšak
kterou krysy a potkani přijímají. Jed obsažený v návnadě má zpožděný efekt tři dny,
čímž je zajištěno, že si potkan, který má paměť cca 48 hodin, nebude vědom toho,
kde toxickou návnadu pozřel a klidně se opakovaně vrátí do místa návnady.
Přestože návnada bude umístěna v takto nepřístupných místech, je třeba zamezit
přístupu dětí a domácích zvířat k boxům s návnadou a děti poučit současné situaci.
Dále je třeba v následujících týdnech hlídat psy a kočky, aby nepozřeli uhynulé potkaní
jedince. Dle informací společnosti Rentokil funguje toxická návnada na potkany tak, že
jakmile začne jed na potkana působit , tak někde zaleze a pojde. Nestává se to, že by
ještě někde pobíhal. Nemělo by tedy dojít k tomu, že by se pes či kočka potkal
se zasaženým jedincem.
Pokud byste někde nalezli mrtvé hlodavce tak je v jednorázových gumových rukavicích
umístěte do igelitových sáčků a informujte obecní úřad, abychom zajistili ve spolupráci
s firmou Rentokil jejich likvidaci.
Jsme v pozici zákazníka společnosti Rentokil, proto pro jistotu ještě přikládáme
dokument Poučení zákazníka. V případě jakýchkoliv dotazů či hlášení problémů,
neváhejte volat do kanceláře obce na 582 370 228 nebo přímo starostovi na 734 319
001. V případě požití kontaktujte svého lékaře případně nouzové číslo toxikologického
střediska: 224 919 293 nebo 229 915 402.
Děkujeme všem za pochopení a věříme, že zásah proti hlodavcům bude úspěšný
ku prospěchu nás všech.
S úctou
Bob Koštanský
ve spolupráci se všemi členy zastupitelstva
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