
Zápis zo stretnutia starostov pomoravských
obcí dňa 11.6.2019

Stretnutie sa uskutočnilo na základe toho, že starostom pomoravských obcí, kde sú
premnožené komáre bolo oznámene Bratislavským samosprávnym krajom, že postrek
komárov nebude tento rok, ani ďalšie roky keby prišlo k premnoženiu komárov.

Starostovia konštatujú:

1. Environmentálna štúdia, o ktorú sa opiera BSK Je len biznis pre
environmentalistov, ale podstatu liahnutia a premnoženia komárov v ničom
nerieši. Celá štúdia je založená len na tom, že dokumentuje stav bez vybreženia
rieky Morava. Pokiaľ neprichádza k zatlačeniu Dunaja a vybreženiu rieky
Morava nepotrebujeme žiadne postreky ani ničenie larví komárov vo vodných
nádržiach. Spôsob, ktorým chce BSK riešiť premnoženie komárov je v tejto
chvíli už zbytočný, aje to len biznis pre firmu, ktorá chce látky zapravovať do
vody.

Toto sa malo udiať už pred vyletením komárov. Ako starostovia sa pýtame,
prečo sa tak nestalo. Zmapovaných je len cca 380 Ha, čo ostatné tisíce hektárov
? Zmapované územie je po Vysokú pri Morave, to znamená, že obce Záhorská
Ves, Suchohrad, Jakubov, Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod boli BSK
odsunuté z prevencie proti komárom. Obyvatelia týchto obcí sa pýtajú, prečo sa
komáre, keď už sú zjavne premnožené nestriekajú.

2. Starostovi obcí sú zdesení z toho čo je schopné napáchať oddelenie životného
prostredia na BSK. Po včerajších rokovaniach sme prišli k záveru, že
v súčasnosti nás najviac ohrozujú ochranári - slniečkári, ktorí razia heslo :
príroda si všetko vyrieši sama. Sme presvedčení, že títo ľudia, ich manželky
a deti nechodia k lekárovi, neužívajú žiadne lieky pri chorobách a chcú zomrieť
cestou : príroda si všetko vyrieši sama. Pokiaľ to tak nie je, nemajú právo
zasahovať do pomerov našich katastrov . My starostovia ako i občania obcí
poznáme naše katastre a na rozdiel od panelákových ochranárov s prírodou
žijeme a vieme, kedy príroda potrebuje pomôcť na rozdiel od zelených
demagógov.



3. Je zjavné, že komáre prenášajú choroby. V obciach už boli postihnuté deti
opuchmi, zápalmi a podobne a už len čakáme na to, ako po pichnutí komára
z očí detí budú vychádzať 15 cm larvy ako bolo už uvedené v zdravotníckych
časopisoch. Niekto niečo pokazil a povinnosťou nás starostov je túto chybu čo
najskôr odstrániť. Komáre ničia zajacov a hlavne domácich králikov, ktoré po
dopichaní majú myxomatózu. To už nehovoríme o hovädzom dobytku, koňoch
a ošípaných, ktorých krv je zdrojom ďalšieho rozmnožovania komárov. Preto:

Vyzývame predsedu BSK, aby sa zasadil okamžite o riešenie krízovej
situácie s komármi pre ochranu zdravia ľudí a zvierat v našom regióne, aby
jeho rozhodnutie nebolo ovplyvňované tzv. ochrancami prírody, aby
zabránil zbytočnému plytvaniu financií BSK, aby finančné prostriedky
v boji proti komárom boli použité zmysluplne.


