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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, hlavní náplní
tohoto čísla Břežanu je situace,
kterou
obec
nezapříčinila,
nemohla ji nijak ovlivnit a přesto
má a bude mít na nás i autokemp
neblahé důsledky. Stejně tak nás i
velmi intenzivně zaměstnává. Jde
o opakovanou nákazu kaprů
herpesvirózou Koi (KHV) v
rybníce Buňkov (byli jsme
ujištěni, nákaza není přenosná na
člověka!). Jelikož chápeme, že vás
toto
"nadělení"
zajímá,
předkládáme dostupné informace.
Pavel Jirava
Nejprve
si
dovoluji
chronologicky shrnout, co se
vlastně v posledních dvou
týdnech přihodilo:
20.6. - starosta a jednatelka
autokempu byli na jednání na ČRS
Přelouč, kde MVDr. Axmann
oznámil prokázání infekce KHV.
Budou vyhlášena mimořádná
veterinární opatření.
24.6. Na obecní úřad doručen
zápis s oznámením mimořádných
veterinárních opatřeních.
24.6. Starosta konzultuje možné
kroky obce s právničkou JUDr.
Pecháčkovou.
24.6. Všem zastupitelům zaslány
informace o nákaze a kopie
mimořádných
veterinárních
opatření.
24.6. S pojišťovnou konzultovány
možnosti náhrady škody pro obec
a autokemp.

24.6. Místostarosta kontaktuje
Českou zemědělskou univerzitu s
dotazy jak se bránit nákaze, jak
postupovat, zda je možné odvrátit
vypuštění rybníka v létě.
25.6. Starosta konzultoval možné
kroky
s
odborníkem
z
Výzkumného ústavu veterinárního
lékařství v Brně p. ing. Veselým.
25.6.
Mimořádná
schůzka
zastupitelů a jednatelky autokempu
se zástupci MO ČRS Přelouč a
projednání situace s nákazou a
kroky, které budou následovat.
Požadujeme
pozastavení
vypouštění, odsunutí vápnění na
podzim, nasazení (v roce 2020) ryb
nevnímavých na KHV.
26.6. Doručeno do datové schránky
obce
Rozhodnutí
Krajské
veterinární správy o mimořádných
veterinárních opatřeních.
27.6. Starosta zaslal dopis z
žádostmi o úpravu některých bodů
mimořádných
veterinárních
opatření (MVDr. Axmannovi z
KVS) a dopis s žádostí o pomoc
(na krajský úřad a na městský úřad
v Přelouči).
27.6. Místostarosta zaslal dopis s
žádostí o pomoc v posunu termínů
vypouštění a vápnění a podnět k
prošetření, zda bylo postupováno
na buňkově správně (na Krajskou
hygienickou stanici Pardubice,
Českou
inspekci
životního
prostředí, Městský úřad Přelouč,
Pardubický kraj).
1.7.
Schůzka
na
Krajské
veterinární správě s MVDr.
Axmannem a ředitelem
KVS.
Účasten starosta, místostarosta,
Pavel Erban. Navrhli jsme

pozastavení vypouštění do konce
léta, posun vápnění, omezení
vysazení ryb v roce 2020 (ryb
vnímavých na virus KHV). Bylo
nám sděleno, že vypouštění nelze
odložit.
1.7. Podáno odvolání obce Břehy
proti
Rozhodnutí
Krajské
veterinární správy.
2.7. Obci doručeno Nařízení Státní
veterinární správy o mimořádných
veterinárních opatřeních (ohniska
nákazy, uzavřené pásmo).
2.7 Starosta poslal poslanci
Jaroslavu Martinů žádost o schůzku
a o pomoc při řešení důsledků
nákazy v Buňkově.
2.7. Místostarosta obce zaslal dopis
Senátní komisi VODA-SUCHO
(jejím členům) o situaci na
Buňkově a vypouštění obrovského
množství vody v době sucha.
Průběžně jsme se se zastupiteli
scházeli, monitorovali a fotili jsme
Buňkov, radili se na dalších
krocích, komunikovali s rybáři - v
tom budeme pokračovat i nadále.
Co je KHV?
Dle Státní veterinární správy ( tento
text je přejat z jejich webu) patří dle
legislativy mezi neexotické nákazy.
Koi herpesviróza je nebezpečná
nákaza ryb. Jedná se o kontagiózní
onemocnění kapra a jeho barevné
variety. Původce onemocnění je koi
herpesvirus, patřící do čeledi
Herpesviridae,
který
má
dvouvláknitou DNA. Vnímavý
k této nákaze je kapr obecný a kapr
koi (Cyprinus carpio). Vnímavé
vůči chorobě jsou všechny věkové

kategorie – plůdek, juvenilní i
dospělé ryby. Onemocnění je
vysoce
nakažlivé
s vysokou
mortalitou. Důležitým faktorem
pro vznik onemocnění je teplota
vody. Po přesunu infikovaných
ryb z chladnějšího prostředí do
vody o teplotě 23 – 28°C dojde
k rychlému vzplanutí nákazy
spojené s vysokou úmrtností.
Napadené
ryby
jsou
dezorientované
se
zvýšenou
frekvencí dýchání. Kůže a žábry
jsou
bledé
a
nepravidelně
zbarvené. Objevuje se také silná
nekróza
žaber,
povrchové
hemoragie kůže a zapadlé oko.
Léze jsou patrné na kůži, žábrách,
ledvině,
játrech
a
slezině.
Diagnóza vychází z posouzení
epizootologické situace, průběhu
onemocnění, klinických příznaků
a hlavně nekrotických změn na
žábrách. V současné době je
nejefektivnější
metoda
PCR,
druhou metodou je izolace viru.
Terapie není známa.

Text dopisu MVDr. Axmannovi
z 27.6.
Vážený pane řediteli,
po velmi důkladné poradě se
zastupitelstvem
obce
Břehy,
občany i odborníky reaguji na
Rozhodnutí
SVS
Č.
j.
SVS/2019/077832-E
(dále
Rozhodnutí 2019) o mimořádných
veterinárních
opatřeních
na
rybnících Buňkov a Malý Buňkov.
V
důsledku
OPAKOVANÉ
nákazy kaprů herpesvirózou Koi je
zde
nařízeno celkem 7
veterinárních opatření, která má
realizovat Český rybářský svaz, z.
s., místní organizace Přelouč.
Obdobná opatření byla realizována
v roce 2018 dle Rozhodnutí č.j.
SVS/2018/117005-E, kdy se zde
stejná nákaza již vyskytla, a

bohužel
nepřinesla
pozitivní
výsledek.
Ze zkušeností z minulého roku již
víme (občané obce, zastupitelé), že
tato veterinární opatření mají
neblahý dopad na občany v obci,
turisty v autokempu Buňkov, vodní
živočichy v rybníku Buňkov,
spodní vody na Výrově. Velmi se
tedy obáváme, že i letos (a
vzhledem k tomu, že začíná léto, o
to více) budou mít stejné následky.
Snažíme se tedy vymyslet, jak
dopady zmírnit. Navíc co příští rok
( bude opět nákaza? ) a poté opět?
Víme, že řešení této situace není
triviální a vy se jistě velmi
korektně držíte všech zákonných
prostředků a odborných znalostí.
Dovolujeme si přesto navrhnout
nebo možná zeptat se na
následující:
1) Je možné realizovat bod 3
Rozhodnutí 2019 s časovým
posunem a nebo bez kompletního
vypuštění rybníka? Pokud by se
kompletní vypuštění provedlo až v
září, nebude dopad na ostatní faunu
a flóru tak devastující (nyní je na
rybníku mnoho mláďat vodního
ptactva a dalších živočichů, které
vypuštěním v červenci uhynou).
Stejně tak dopad na spodní vody,
autokemp i na občany
bude
mírnější. Podle ústních informací
rybářů jsou současné úhyny velmi
malé a mohli by být tedy schopni v
červenci a srpnu, podobně jako na
rybníce Mokřad dle Nařízení SVS
č.j.
SVS/2017/083499-Z
odstraňovat včasně a neškodně
pouze uhynulé ryby.
2) K bodu 6: Je možné posunout
vápnění na říjen a následně nechat
rybník ladem? Vápnění minulý rok
proběhlo, když foukal východní
vítr a obec byla pokryta vrstvou
jemného vápna, které je poměrně
agresivní zásadou. Občané si
stěžovali. Mnozí již mi sdělili, že
tentokrát si nebudou jen stěžovat ,
ale že budou požadovat náhrady
škody.
3) K bodu 7: Je možné na rok 2020
realizovat násadu ryb do Buňkova
POUZE
nevnímavých
na
herpesvirózou
Koi?
Jsme
přesvědčeni, že pokud bude opět

vysazen kapr (ač testovaný a s
nákazovým statusem kategorie I, II
nebo III, pokud jde o KHV, v
souladu s vyhláškou č. 290/2008
Sb.) je obrovské riziko dalšího
propuknutí nákazy. A toho se
opravdu nechceme dočkat - bylo by
to likvidační jak pro rybáře tak pro
turismus a kvalitu života v obci
Břehy.
4) K bodu4: Budou testovány
všechny rybníky a vodní plochy v
okolí Buňkova a nad Buňkovem na
Opatovickém kanálu? Pokud ne, i
když bude Buňkov pečlivě ošetřen
rybáři, nákaza se přenese z okolí v
budoucnu
pravděpodobně opět.
Plošným testováním by byly i další
zdroje nákazy objeveny a vyčištěny
- jedině takovýto postup může
nákazu zastavit. Čištění by mělo
být prováděno "odshora" - tedy od
rybníků které jsou nad Buňkovem a
postupně
směrem
po
toku
Opatovického kanálu.
Vážený pane řediteli, tento dopis
nemá v žádném případě za cíl
negovat přijatá veterinární opatření
nebo zahajovat "boj" s veterinární
správou. Vaše odborné návrhy
respektujeme a vážíme si vaší
práce. Cítíme však, že v tomto
případě zde jsou ohroženy různé
veřejné zájmy. Jistě je veřejným
zájmem, aby se nešířila nákaza
herpesvirózou Koi. Ale také nesmí
být OHROŽENO ZDRAVÍ A
KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL
(zápach, vápenný prach, nízká
spodní voda, nemožnost rekreace),
dále
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
(vypouštění rybníka v časném létě
zlikviduje
ohromné
množství
živočichů - nejen kaprů; Buňkovem
prochází nadregionální biokoridor)
neboť to jsou taktéž silné veřejné
zájmy.
Já jako starosta píši tento text
především v souladu zákonem č.
128/2000 Sb., Zákon o obcích §69
odst. 2, kde jsem zavázán konat v
ZÁJMU
OBCE
A
JEJÍCH
OBČANŮ. A výše uvedené je ku
prospěchu občanů a obce.
Starosta obce Břehy

Odvolání proti Rozhodnutí č.j.
SVS/2019/077832-E
Obec Břehy se odvolává proti
Rozhodnutí Krajské veterinární
správy pro Pardubický kraj, č.j.
SVS/2019/077832-E (dále jen
Rozhodnutí), ve kterém správní
orgán
nařizuje
mimořádná
veterinární opatření sestávající
z vypuštění
rybníku
Buňkov
v letním období v době vysokých
teplot a slunečního záření a
dlouhodobého sucha a nařízení, že
nejpozději do 15.08.2019 a dále
má být 54 ha rybník Buňkov
vypuštěn, přičemž hlavní důvod
odvolání Obce Břehy je proti
časovému
termínu
vypuštění
rybníku Buňkov od 20.6.2019
(likvidace ryb nejpozději do
15.08.2019) a časovému termínu
rybník Buňkov nejpozději do
15.09.2019 desinfekčně vápnit.
a)
Obec
Břehy
v rámci
odvolání
navrhuje
posunutí
termínu 15.08.2019 nařízeného
správním orgánem podle odstavce
3. na straně 1 Rozhodnutí na
termín 30.09.2019.
b)
Obec
Břehy
v rámci
odvolání
navrhuje
posunutí
termínu 15.09.2019 nařízeného
správním orgánem podle odstavce
6. Na straně 2 Rozhodnutí na
termín 30.10.2019.
Odůvodnění odvolání
Na základě Rozhodnutí Krajské
veterinární
správy
Státní
veterinární správy pro Pardubický
kraj č.j. SVS/2019/077832-E (dále
jen Rozhodnutí) o mimořádných
veterinárních opatřeních chovateli
Českému
rybářskému
svazu,
místní organizaci Přelouč v rámci
nebezpečné nákazy Herpes virózy
Koi bylo nařízeno vypuštění
rybníku Buňkov a následná
likvidace všech vnímavých druhů
ryb a ostatních druhů ryb
v ohnisku nákazy nejpozději do
15.08.2019.
Obec Břehy podává odvolání proti
časovým termínům Rozhodnutí, a
to z těchto důvodů:

1. Vypouštěním 54 ha rybníku
Buňkov s plochým dnem
uprostřed horkého léta při
vysokých teplotách v době
kritického sucha se může stát,
že velké množství ryb uhyne
v mělké přehřáté vodě na celé
ploše 54 ha rybníku a do
loviště se dostane jen část.
Tlející ryby na nepřístupné
vrstvě
bahna
způsobí
nesnesitelný
zápach
a
pokračování rizika nákazy a
nákaz dalších. V této situaci,
pokud
nastane,
bychom
požadovali okamžitou nápravu
a urychlený sběr uhynulých
ryb z celé plochy rybníka a
argumenty, že to není v silách
hospodáře, u nás neobstojí,
protože na to byl správní orgán
i hospodář tímto naším
odvoláním proti Rozhodnutí
včas upozorněn.
2. Vypuštěním 54 ha rybníku
Buňkov uprostřed horkého léta
v době kritického sucha bude
z krajiny odvedeno bez užitku
řádově
1
milion
m3
životodárné vody, čímž se
sucho stane ještě hrozivější až
smrtelné pro mnohé živočichy
a hmyz. Již nyní po částečném
vypuštění
je
občany
zaznamenán úbytek vody ve
studnách! Také břežní porosty
budou trpět suchem. Po ústním
jednání s p. Ing. Němcem a p.
Kratochvílem z ČRS MO
Přelouč by šlo ještě v začátku
27. týdne vypouštění zastavit a
rybník opět napustit a opatření
odložit tak, jak navrhuje Obec
Břehy ve svém odvolání.
3. U západního břehu rybníku
Buňkov je od roku 1972
současně s rybníkem Buňkov
vybudován
Obcí
Břehy
Autokemp Buňkov, který
s tímto
rybníkem
tvoří
významnou rekreační lokalitu
pro
širokou
veřejnost.
Autokemp je provozován
společností Autokemp Buňkov
s.r.o. 100 % vlastněnou Obcí
Břehy a jak společnosti, tak i
Obci Břehy je vypuštěním
rybníku Buňkov v letní sezóně

způsobena hospodářská škoda
nemalého rozsahu snadno
vyčíslitelná
porovnáním
s loňskou
letní
sezónou.
Autokemp Buňkov, a tím i
Obec Břehy, utrpí i těžko
vyčíslitelné škody tvořené
ohrožením
pověsti
a
spolehlivosti a nemožnosti
dodržet
nasmlouvané
a
předplacené termíny letních
pobytů rekreantů a další
nepříjemnosti
spojené
s
vracením záloh a rušením
rezervací.
Obec Břehy se odvolává proti
Rozhodnutí,
a
to
proti
termínům
nařízených
v
mimořádných
veterinárních
opatřeních,
a
navrhuje
v odstavcích a) a b) na straně 1
odvolání proti Rozhodnutí
časový posun těchto termínů
opatření tak, aby samotná
mimořádná veterinární opatření
nezpůsobila více škod než je
nutné. Také je nám známa
situace nákazy v sousedním
Německu viz mapka na
stránkách
SVSČR
pod
odkazem
https://www.svscr.cz/zdravizvirat/zdravi-ryb/nakazovasituace-v-evrope/ .
Výskyt nákaz zdá se být
úměrný počtu sledování a
důsledného odběru vzorků ve
správný čas na správném místě.
Samotné
časové
posunutí
vypuštění rybníku Buňkov dle
našeho názoru nezhorší šíření
nákazy, možná naopak. Pokud
se virem nakažení kapři
vyskytnou na okolních vodách,
které ČRS MO Přelouč
zarybňuje, a jedná se o vody,
které nelze vypustit, jeví se
nám mimořádné veterinární
opatření jen pro rybník Buňkov
uprostřed suchého a horkého
léta jako velmi tvrdé a
nepřiměřené skutečné situaci
s nákazou Herpes viróza Koi.
Nákaza by měla být nejprve
důsledně
a
systematicky
prověřena na okolních vodách
a poté, opět systematicky,

řešena minimalizaci šíření
nákazy.
Máme pochybnost o tom, zda
se všechny ryby dostanou do
loviště. Uvízlé a mrtvé tlející
ryby na přehřátém bahnitém
dně rybníku Buňkov ve
vysokých teplotách uprostřed
léta
mohou
způsobit
nesnesitelný zápach pro okolo
bydlící občany obce Břehy a
mnoho
rekreantů
v
Autokempu Buňkov.
Ve Břehách dne 1.7. 2019
Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
Ing. Petr Morávek
Ing. Pavel Erban
V pondělí 1.7.2019 jsme předali
Odvolání a osobně my tři
podepsaní pod Odvoláním ještě
jednali na SVS pro Pardubický
kraj s MVDr. Axmannem a
ředitelem
MVDr.
Boháčem,
bohužel, trvají na vypuštění
Buňkova a realizaci opatření
neprodleně.
Dopis senátní komisi.
Dovoluji si Senátní komisi
VODA-SUCHO informovat o
marném Odvolání Obce Břehy
proti
Rozhodnutí
Státní
veterinární správy.
KVS-SVS pro Pardubický kraj
nařídila,
patrně
v souladu
s veterinárními
předpisy,
neprodlené vypuštění 54 ha
rybníku
Buňkov
uprostřed
suchého a horkého léta. Odtéká 1
milion m3 životodárné vody,
opakovaně budou již podruhé
zlikvidovány
desítky
tun
nasazených kaprů, aby se po
nařízených opatřeních, lze i po
šesti týdnech, mohl znovu
opakovat již třetí (možná zase
neúspěšný) pokus o velkovýkrm
kaprů. Již nyní se na přítoku a
bahně vypouštěného rybníku
nachází uhynulé ryby a i přes
jejich sběr hospodářem ČRS MO
Přelouč, který na to nejspíš nebude
mít kapacity, až dno vypuštěného
rybníku bude pokryto kadáverem,
okolí začíná páchnout po hnijícím
mase ryb. Dravější ptáci zaručeně
roznesou
hnijící
maso
po

přilehlém okolí včetně vod. Máme
velkou obavu o vodu ve studních,
životní prostředí, živočichy a lidi, a
to včetně rekreantů v autokempu u
rybníku Buňkov.
Dneska zasedáte, tak ať víte „co se
děje v podhradí“.
Není na čase úprava legislativy, a
to i veterinárních předpisů. Máme
totiž vážné obavy, že Herpesviróza
kapra Koi se rozšířila i na jiné
vody, a ty nejdou ani vypustit. Je to
část zarybňovaného revíru ČRS
MO Přelouč a spousta dalších.
Také volná distribuce a nakládání
s ozdobným kapříkem Koi, kterého
dováží dovozci do Česka z dálných
východních zemí, by bylo snad
možné nějak regulovat, když je
právě kapr Koi hlavní příčinou
šíření nákazy na našeho českého
kapra.
V příloze zasílám Odvolání Obce
Břehy, i když víme - po ústním
jednání na SVS - neúspěšné,
protože
Rozhodnutí
(také
v příloze) odpovídá legislativě…
Česko včera zasáhly bouřky a déšť
a u nás ve Břehách skoro ani
nekáplo!
Ze Břehů a Pardubického kraje Vás
zdraví a informuje
Ing. Petr Morávek – místostarosta
Obce Břehy.

Smutný pohled na rybník Buňkov
v červenci pro občany obce, návštěvníky
autokempu i rybáře a ochránce
přírody…voda opadá.

EMIL open 2019
Ve dnech 12. - 16. 6.2019 se 5 dětí
ze Břehů zúčastnilo mezinárodní
sportovní akce v Brně pod názvem
Emil Open, na které se přihlásilo
17 zemí světa.Děti sportovaly v
několika disciplínách. Veronika
Němcová získala zlatou medaili v
běhu na 50 m a stříbro ze štafety.
Bartoloměj Tesař zlatou medaili v

běhu na 50 m a čtvrté místo v běhu
na 100 m, Oldřich Vítek zlatou
medaili v běhu na 400 m a stříbro
ze štafety. Lucka Věrnáková ve
stolním tenise 5. místo a Tomáš
Čermák 6. místo v plavání na 100
m. Gratulujeme jim k jejich
výkonům a přejeme jim mnoho
dalších úspěchů ve sportovních
aktivitách.
Zuzana Čermáková
Rostlinná štafeta
Společně s akcí „Soutěž o největší
dýni ze Břehů“ (její termín bude v
říjnu upřesněn)
bude probíhat
volná
výměna
rostlin
tzv.
„Rostlinná štafeta“. Nabídněte
svoje přebytky ze zahrádky,
pokojovky, rostlinné řízky či
semínka květin a zeleniny druhým a
vzájemnou výměnou se potěšte
novým úlovkem. Ke své rostlině
můžete přidat cedulku s názvem a
poznatkem o tom, jak ji pěstovat.
Případné
dotazy
na
rostlinnastafeta@seznam.cz.
O
historii
této
akce
na
www.rostlinnastafeta.cz.
Jana Krčilová
Stadion cup 2019
Ve dnech 9-10.8 vás zveme na
tradiční závody mopedů pořádané
Moped klubem Břehy. Je připraven
bohatý program a spousta zábavy.
Občerstvení jako vždy taktéž
zajištěno.
Na závěr si dovoluji popřát všem
pěkné prázdniny, dovolené a letní
dny. Děti si užijí dva měsíce plné
zábavy, dobrodružství a asi i
horkého počasí. Nám dospělým
musí stačit dovolená (poněkud
kratší než prázdniny), ale i na ní je
dobré si oddechnout a zapomenou
na všední problémy.
Pavel Jirava
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