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Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé Statutárního města Brna,
obracíme se na vás jako na volené zástupce občanů ve jménu mnoha obyvatel a ve jménu
ochrany životního prostředí s problémem, který každoročně trápí nás a naše okolí.
Zábavní pyrotechnika a ohňostroje vážným způsobem narušují celkově životní prostředí, což
je prokázané.
Hlavní negativní dopady tzv. „zábavní pyrotechniky“ jsou:
- hluk působí negativně na psychický stav starších, nemocných a citlivých osob ,
obtěžuje i široké obyvatelstvo, dochází k traumatickým stavům a zraněním včetně
poškozování sluchu,
- dochází k znečišťování ovzduší těžkými kovy a dalšími karcinogenními látkami jako je
např. barium a stroncium,
- dochází ke škodám na majetku.
Na základě zkušeností z minulých let a na základě vědeckých studií zabývajících se vlivem
ohňostrojů na volně žijící ptáky, např.
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považujeme pořádání ohňostrojů s nadměrnými zvukovými a optickými efekty za činnost,
která může mít zejména v době rozmnožování volně žijících živočichů a zejména ptactva
negativní vliv na jejich přirozený vývoj, často dochází k úmrtí (ptáci ve velkém stresu ve
snaze uniknout narazí na překážky, nevrátí se do hnízd, zahynou mláďata).
V okolí vodní nádrže Brno (do 2 km od místa konání ohňostrojů) se v době květen-červen
dle údajů AVIF vyskytují tyto zvláště chráněné druhy ptactva:
V kategorii silně ohrožené (SO):
krutihlav obecný (Jynx torquilla)
ledňáček říční (Alcedo atthis)
lejsek malý (Ficedula parva)
pisík obecný (Actitis hypoleucos)
strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
včelojed lesní (Pernis apivorus)
žluva hajní (Oriolus oriolus)

V kategorii ohrožené (O):
krkavec velký (Corvus corax)
lejsek šedý (Muscicapa striata)
rorýs obecný (Apus apus)
strakapoud prostřední (Dendrocopos
medius)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

Protože se intenzita používání zábavní pyrotechniky za poslední roky dostala do
neúnosného stavu, vyzýváme vás, abyste začali tento problém řešit. Na základě zkušeností
z jiných zemí se jako jediné a účinné řešení této neakceptovatelné situace jeví úplný zákaz
používání a prodeje zábavní pyrotechniky. Výrazné omezení používání zábavní pyrotechniky
již platí např. v Německu, Maďarsku, Polsku, Rakousku a také na Slovensku.
Současně velmi kladně hodnotíme rozhodnutí primátora Hlavního města Prahy a organizátorů
ve věci ohňostroje Navalis 2019, který byl zrušen. Zcela jistě tak bylo zachráněno mnoho
životů mláďat, které v této době na Vltavě jsou. Je příkladné, že pan primátor vše zvážil a jak
rozhodl. V době, kdy se stále více a právem mluví o úbytku druhů, o změně klimatu a
v souvislosti s tím o nutnosti změny chování člověka, je toto jeho rozhodnutí širokou
veřejností velmi vítáno a podporováno. Uvítáme v příštích letech nahrazení přehlídky –
mezinárodního festivalu ohňostrojů v Brně jinou činností (např. přehlídkou národních tanců a
písní) ,která bude mít i vzdělávací efekt.
Ze všech shora uvedených důvodů vás tímto zdvořile žádáme, aby byla v Brně zrušena
zbytná zábava, jakou je nepochybně každoročně pořádaný mezinárodní festival ohňostrojů
Ignis Brunensis.
Zákaz realizace této podle nás nekulturní, zbytné a životní prostředí poškozující zábavy by
měl platit již ve dnech 24.05. – 16.06.2019 - tedy pro akci – 22. ročník mezinárodní soutěže
ohňostrojů STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS.
Děkujeme za vyhovění naší žádosti a vaše včasné vyjádření k ní.
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