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TISKOVÁ ZPRÁVA
Mariánské Hory provedou postřik proti klíšťatům

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky se rozhodl bojovat s klíšťaty a na pozemcích kolem 
svých mateřských škol provede speciální postřik, který parazity přenášející boreliozu a klíšťovou 
encefalitidu zahubí. 

„Každý rodič má nepříjemný pocit ze situace, když se klíště zakousne do kůže jeho dítěte. 
Protože začal nový školní rok a travnaté zahrady školek se zaplní dětmi, chceme, aby se o ně 
rodiče nemusely obávat. Postřik proti klíšťatům vnímáme jako účinné opatření, které bude riziko 
přisátí klíštěte na děti zásadně eliminovat,“ řekl 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus. 

Speciální chemický postřik provede odborná firma v pátek 2. září odpoledne v Křesťanské 
mateřské škole, v Mateřské škole Zelená, Mateřské škole U Dvoru a současně také v mateřince 
na ulici Gen. Janka, která sdílí společnou školní zahradu s obecními Jesličkami.

Radnice v Mariánských Horách upozorňuje občany, že po realizaci postřiku budou školní zahrady 
pro veřejnost uzavřeny. Použitý přípravek není pro člověka škodlivý, jeho výrobce ale doporučuje, 
aby bezprostředně po aplikaci nedošlo k dlouhodobému kontaktu s kůží. 

„Také z toho důvodu jsme akci naplánovali na pátek odpoledne, protože na plochách, kde 
k postřiku dojde, nebude následující dva dny o víkendu provoz a v pondělí si už děti budou moci 
hrát v trávě bez klíšťat. Je ale samozřejmě možné, že i po provedení postřiku se nějaké klíště 
v trávě objeví, očekáváme ale, že jich bude rapidně méně,“ dodal místostarosta.

Podle něj se v letošním roce jedná o pilotní projekt, jehož efektivitu vedení obvodu vyhodnotí 
na podzim společně s ředitelkami mateřských škol, na jejichž území se postřik realizoval. Pokud 
bude opatření účinné, radnice zváží, zdali v příštím roce postřik nerozšíří i na místa veřejně 
dostupných dětských hřišť v obvodu.
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