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Dobrá zpráva – se získanou dotací je výstavba 
nové kanalizace a ČOV pro Srbín a Žernovku blíže
Vybudování plnohodnotné vodovodní a kanalizační sítě v našich třech obcích se jako místostarosta obce věnuji již více let. 
V minulosti jsme uspěli se získáním dotace na napojení na vodovod Region Jih a jeho rozvedením po Srbíně a Žernovce. U žádostí 
o dotace na kanalizaci se nám však doposud nedařilo. To se teď naštěstí se získanou dotací od SFŽP změnilo, takže se i zbytek 
našich obcí může na centrální kanalizaci těšit. Dotace sice nepokryje celou akci, ale obec díky naspořeným prostředkům  
ve Fondu obnovy a rozvoje obce je v dobré finanční kondici a bude si tak moci vzít na realizaci dlouhodobý úvěr.  

Důležité je se nevzdávat! 
O dotaci na kanalizaci a čistírnu odpadních 
vod pro Srbín a Žernovku jsme se snažili již 
dříve, ale brzdou byly jak problémy s umístě-
ním čistírny, tak i komplikovaně vypisovaná 
kritéria upřednostňující menší obce. Nicmé-
ně jsme se nevzdávali a s projektovou pří-
pravou jsme dále pokračovali tak, abychom 
mohli znovu zažádat. 

Možnost se naskytla na začátku letošního 
roku, v rámci Národního programu Životního 
prostředí spravovaného Státním fondem ži-
votního prostředí ČR. Žádost splnila podmín-
ky SFŽP, a fond v červenci vydal rozhodnutí 
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 
125.085.093,21 Kč, tedy 63,75 % uznatelných 
nákladů na vybudování splaškové kanalizace 
a ČOV. Mukařov se tak může konečně při-
blížit standardům 21. století, k nimž plošné 
odkanalizování nepochybně patří.

Jaké tedy budou další kroky?
Dnes máme dokončenu dokumentaci pro 
stavební povolení uličních řadů a ČOV, kte-
rá vychází z platného územního rozhodnutí 
z roku 2010 a je aktualizována k červnu 2020 
na základě potvrzení od vlastníků jednotlivých 
dotčených pozemků. Čekáme ještě na několik 
smluv od vlastníků komunikací a institucí, kte-
ré chybí k podání žádosti o stavební povolení. 

V přípravě je také rozšíření hlavní do-
kumentace pro další ulice, na které nebylo 
v minulosti vydáno územní rozhodnutí, jakož 
i případně pro doplnění dalších nepotvrze-
ných ulic v soukromém vlastnictví – zde to 
ovšem závisí na získání souhlasu vlastníka 
pozemku s výstavbou. 

Aktualizovaná je také dokumentace do-
movních přípojek. Z ní musely být naopak 
vyřazeny všechny přípojky k nemovitostem, 
jejichž vlastníci nedali do 30. 4. 2020 souhlas 

s vybudováním přípojky uzavřením „Smlou-
vy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě“. (Seznam potvrzených do-
movních přípojek zahrnutých do výstavby je 
k dispozici na webu obce – www.mukarov.cz 
– Obecní úřad a samospráva -> Vodovod a ka-
nalizace -> Výstavba nové ČOV a kanalizace 
v Mukařově). Pokud se váš dům v seznamu 
nenachází, ověřte si prosím na OÚ u Ing. Zimy 
nebo Ing. Najmanové, zda máte smlouvu 
uzavřenou. 

V případě, že máte zájem o výstavbu 
přípojky v rámci připravovaného obecní-
ho projektu, je potřeba smlouvu uzavřít co 
nejdříve, abychom stačili ještě další přípojky 
zařadit do projektu před zahájením výstavby. 

Projekt nové kanalizace i domovních pří-
pojek je připraven v souladu s podmínkami 
dotace, která podporuje pouze výstavbu pro 
stávající obydlené objekty (tzn. objekt je obý-
ván kontinuálně alespoň 6 měsíců v roce). 
Do projektu nemohou být zahrnuty přípojky 
pro neobydlené domy či chaty, a zejména 
prázdné pozemky beze staveb.

Kdy se můžeme těšit na první 
výkop a následné uvedení 
kanalizace do provozu? 
Stavba kanalizace bezpochyby přinese určité 
nepohodlí v podobě rozkopaných ulic a chod-
níků. Snažíme se proto poučit z předchozího 
projektu vodovodu Region Jih a akci realizo-

vat s co možná nejmenším dopadem na vás, 
obyvatele našich obcí. Je bohužel smutným 
faktem, že dotace na vodovod a kanalizaci 
nejsou vypisovány společně, čímž jsou obce 
nuceny kopat na dvakrát. Neptejte se nás, 
proč to tak je. Spolu s dalšími obcemi jsme 
na to upozorňovali nesčetněkrát, ale to je 
na jiné delší povídání. 

Nám se alespoň v poslední fázi budování 
vodovodu Region Jih podařilo na Žernovce 
k vodovodu na vlastní náklady připoložit tzv. 
suchovod. Toto potrubí bude v budoucnu 
sloužit pro kanalizaci, takže se v této části 
obce budou už řešit jen domovní přípojky 
a napojení na páteřní řad. 

Uvažované milníky projektu jsou: do 
června 2021 zahájení výstavby a nastavení 
etap tak, abychom nerozkopali celou obec. 
Ukončení stavby do prosince 2023 tak, aby 
nejpozději v polovině roku 2024 byla předána 
do provozu včetně všech domovních přípo-
jek. Každopádně vás chceme požádat během 
stavby o shovívavost. Věříme, že následný 
komfort vám vyváží dočasné nepohodlí. 

Jak bude stavba financována?
Jedná se o dosud nejdražší investiční akci 
našich obcí. Jejímu financování se intenzivně 
věnujeme již několik let. Se stavbou kanaliza-
ce a ČOV pro Srbín a Žernovku jsme počítali 
v našem desetiletém rozpočtovém výhledu, 
který každoročně připravuje finanční výbor 
obce.  Pokračování textu na str. 7

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR 
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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O čem se jednalo na červnovém zastupitelstvu?
Na červnovém zasedání, které se nyní konalo již tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu, zastupitelé jednali o několika 
stěžejních návrzích, jako navýšení kapacity ZŠ Mukařov a odkup cesty u školní jídelny od TJ Sokol Mukařov. Dále pak zastupitelé 
projednali hospodaření obce za rok 2019, dopad koronavirové pandemie na rozpočet obce, ale třeba také digitalizaci obecních kronik.

Ze všeho nejdřív se projednávalo téma 
navýšení kapacity ZŠ Mukařov. Zasedání pří-
tomná ředitelka ZŠ Mukařov Jana Novotná 
předložila Radě obce žádost o navýšení ka-
pacity školy ze současných 660 na 700 dětí. 
Rada se jednomyslně shodla, že nedopo-
ručuje toto navýšení. Vzhledem k tomu, že 
o posledním navýšení kapacity ZŠ v minulosti 
rozhodlo zastupitelstvo obce, tak si tímto 
krokem vyhradilo právo o kapacitě ZŠ rozho-
dovat. Pro byl z přítomných zastupitelů jen 
p. Mádr, čtyři zastupitelé se zdrželi, zbytek 
byl proti. Usnesení o navýšení kapacity školy 
tedy nebylo přijato. 

V návaznosti na tento bod přečetl staros-
ta Semanský návrh novely Obecně závazné 
vyhlášky obce o stanovení obvodu ZŠ Muka-
řov. Jedná se o vyhlášku z roku 2014, která 
definuje spádovost ZŠ Mukařov pro okolní 
obce. Zastupitelé novelu zdůvodnili tím, že 
obec již není schopna dostát svým závazkům 
z této vyhlášky plynoucím, čímž se rozumí 
další navýšení kapacity školy mj. pro děti ze 
spádových obcí. Do diskuse se zapojili také 
přítomní hosté, zejména pak přizvaní staros-
tové okolních obcí. Vedla se debata o morál-
nosti a právní způsobilosti zamýšlené novely 
vyhlášky, respektive vypovězení smlouvy 
o spádovosti. Také ředitelka školy p. Novotná 
uvedla několik zamýšlených variant řešení 
alespoň dočasného navýšení kapacity školy, 
nicméně ve finále se všechny ukázaly jako 
nereálné. Zastupitel obce p. Kouba k disku-
si doplnil, že již v roce 2016 zastupitelstvo 
obce stanovilo kapacitu na 660 dětí, čímž 
dalo najevo jasný signál, že další navýšení již 
nebude možné. Již tehdy se počítalo s ote-
vřením nové svazkové školy Lošbates, a to 
ve školním roce 2020/21, nicméně problémy 

spojené s financováním tohoto projektu za-
příčinily, že se nová škola ještě ani nestaví. 
Přes veškeré úsilí zastupitelů, vedení školy, 
starostů okolních obcí i přes další jednání 
starosty o možných detašovaných školských 
pracovištích se nepodařilo nalézt řešení. Pro 
novelu Obecně závazné vyhlášky se vyslovilo 
12 přítomných zastupitelů, zastupitel p. Mádr 
hlasoval proti. Usnesení bylo tedy přijato.

P. Doležel v dalším bodě informoval o ná-
vrhu změny rozpočtu, kterou navrhl Finanční 
výbor obce v důsledku snížení příjmu do roz-
počtu. Propad příjmů z rozpočtového určení 
daní v důsledku koronavirových opatření se 
odhaduje na asi 23 %, což představuje 9,9 mil. 
Kč. Pokud dojde na vládou avizované kom-
penzační dotace 1.200 Kč na obyvatele, bude 
to znamenat příjem do rozpočtu cca 3 mil. 
Kč. Dobrá zpráva se týká částky vyčleněné 
na opravy komunikací v obci, jež zůstala ne-
změněna na 2.450.000 Kč. Pan místostarosta 
Zima upřesnil, že na participativní projekty 
zůstává částka 300.000 Kč. Zastupitelstvo 
obce nakonec schválilo rozpočtové opatření, 
které řeší zejména očekávaný propad příjmů 
a nutné výdajové škrty v souvislosti s dopa-
dem vládních opatření v době koronavirové 
krize na rozpočet obce. Rezerva v rozpočtu 
bude snížena o bezmála 3,75 mil Kč.

V dalších hlasováních se zastupitelstvo 
obce usneslo či schválilo: 

 � zastupitelstvo obce schválilo dodatek 
č. 2 plánovací smlouvy na lokalitu BI 34. BI 
35 Žernovka, který umožní předávání staveb 
inženýrských sítí separátně, tak jak budou 
postupně dokončovány kvůli časové úspoře;

 � zastupitelstvo obce souhlasí s koupí 
pozemku pro příjezdovou cestu k jídelně 

školy od TJ Sokol Mukařov, z.s. za cenu  
450 Kč/m2 za celkovou cenu 283 950 Kč  
a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy;

 � zastupitelstvo obce přijalo návrh úpra-
vy menšího rozsahu svého jednacího řádu;

 � zastupitelstvo obce schválilo komisi 
pro otevírání nabídek ve veřejné zakázce 
„Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – 
Mukařov“;

 � zastupitelstvo obce schválilo účetní zá-
věrku obce a závěrečný účet obce za rok 2019 
ve výši 8.054.366,96 Kč a rozhodlo o převodu 
zlepšeného hospodářského výsledku roku 
2019 na nerozdělený hospodářský výsledek 
minulých let;

 � zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 
předání kronik a archiválií Státnímu oblastní-
mu archivu dle zákona o archivnictví a spiso-
vé službě, tyto kroniky budou digitalizovány 
a budou k nahlédnutí ve Státním oblastním 
archivu;

 � zastupitelstvo obce schválilo MŠ Muka-
řov převedení prostředků z rezervního fondu 
MŠ tvořeného ze zlepšeného hospodářského 
výsledku na investici ve výši bezmála 100 
tis. Kč na kamerový systém, a dále snížení 
provozního příspěvku MŠ ve výši bezmála 31 
tis. Kč na zastřešení tabulí v environmentální 
zahradě;

 � zastupitelstvo obce schválilo žádost 
ZŠ Mukařov na čerpání prostředků inves-
tičního fondu ZŠ ve výši bezmála 350 tis. Kč 
na nákup interaktivních tabulí a vybavení 
počítačové učebny;

 � zastupitelstvo obce dále probíralo 
Zprávu o činnosti komise pro rozvoj školního 
areálu Mukařov, detaily v článku p. Zákoucké 
na str. 3.

 Štěpán Januszek

Slovo starosty
Vážení čtenáři, ani v horkém létě se život 

v obci nezastavil, a tak vedle aktuálně řešené 
kapacity základní školy, chystaných oprav vy-
braných místních komunikací, nebo výběrového 
řízení na svozovou firmu komunálního odpadu 
(do které se k naší nelibosti nikdo nepřihlásil), 
přišla někdy v polovině prázdnin oficiální zpráva, 
ze které mám opravdu velkou radost, o při-
dělení dotace na výstavbu kanalizace a nové 
čistírny odpadních vod v naší obci, ve výši více 
než 120.000.000 korun. Myslím si, že je to další 
obrovský úspěch a velký krok ke zlepšení život-

ního prostředí v naší obci a poslední chybějící 
velká stavba, jejíž absence nám nedávala spát. 

Když jsme ale u velkých staveb, rád bych se 
vrátil k otázce kapacity základní školy a povin-
ností obce zajistit svým občanům základní školní 
docházku. Musím totiž reagovat na článek za-
stupitele Mádra z předchozího čísla zpravodaje 
a některé věci uvést na pravou míru.

V minulosti bylo již mnohokrát řečeno, že 
z rozpočtu obce šlo na zajištění a rozšíření ka-
pacity základní školy mnoho desítek milionů 
korun. Kontejnerová přístavba, školní jídelna, 
nová budova. To vše ale opět pomalu přestává 
stačit. Je rok 2020, jsme v polovině volebního 
období a skoro v každém zápisu ze zasedání 

se řeší nedostatečná kapacita školy. Vždy jsme 
se snažili najít způsob, jak všechny děti do naší 
školy dostat, i za cenu menšího komfortu žáků 
i učitelů. A protože snad všichni naši občané se 
mnou budou zajedno v tom, že obec má povin-
nost se postarat prioritně o své občany a tepr-
ve poté případně řešit problémy okolních obcí, 
na červnovém zasedání zastupitelstva se řeklo 
dost a byli jsme nuceni zrušit smlouvy s okolními 
obcemi o povinnosti zajištění školní docházky. 
Rozhodně jsme tím ale neporušili školský zákon 
a odmítám nařčení zastupitele Mádra, že jsme 
se měli více snažit, nebo dokonce vymýšlet, kam 
děti umístit. Naše obec v žádném případě nenese 
vinu na překotném rozvoji a výstavbě v okolních 
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Aktuálně o činnosti komise pro rozvoj areálu školy
Na začátku tohoto roku byla na základě 
rozhodnutí zastupitelstva založena komise 
pro rozvoj školního areálu, jejímž účelem je 
upřesnit potřeby investic do areálu základní 
školy Mukařov s ohledem na vývoj populace 
v našich obcích za delší časové období. 

Činnost komise navázala na Studii 
rozvoje areálu školy, vypracovanou Ing. arch. 
J. Beckovou a Ing. J. Tywoniakovou v loň- 
ském roce, a dále doplňuje její výsledky 
zejména o specifikaci potřeb investic do 
stávajících budov školy a přehodnocení 
potřeby investic na novou zástavbu na 
základě stanovené konečné kapacity školy.

Do komise se přihlásilo celkem 10 osob 
– J. Novotná , R. Semanský, K. Čadilová, 
H. Zákoucká, O. Jakob, P. Doležel, T. Kouba,  
P. Kvasnička, T. Bergmann a V. Šoupal, kteří 
se rozdělili do pracovních týmů – právní, 
školní, stavební, finanční. 

Rada obce a právní tým komise  projednal 
s právním zástupcem obce, jakým způso-
bem pokračovat dále ohledně spádovosti 
okolních obcí, a připravil doporučení pro 
zastupitelstvo. Na základě toho byla na červ-
novém zasedání zastupitelstva obce změně-
na vyhláška o spádovém obvodu školy tak, 
že od příštího školního roku bude spádo-
vým obvodem pouze Mukařov, Srbín a Žer- 
novka.

V. Šoupal doplnil demografickou studii 
obce vypracovanou v březnu 2019 o další 
informace, které potvrdily data demografické 
studie a doporučení zachovat současnou 
kapacitu školy na 660 žácích, což je kapacita, 
kterou v horizontu 20 let budeme potřebovat 
pro děti našich třech obcí.

Tým školní prověřil původní požadavky 
na rozvoj školy, stanovené pro zpracování 
studie rozvoje areálu školy, na uvažovanou 
kapacitu 660 žáků a zajištění kvality výuky 
a prostředí.  Výsledkem je zjištění, že v sou-
časném areálu školy Mukařov chybí celkem 

8 odborných učeben, 8 tříd pro družinu 
a 6 dalších místností (archiv, knihovna, pro-
story pro psychologa, logopeda, výchovného 
poradce, asistenty a školníka).

V další fázi jsme udělali celkovou prohlíd-
ku současných školních budov za účasti velké 
části členů komise. Z těchto prohlídek vznikl 
soupis potřebných větších i menších investic. 
Stavební tým zajistil předběžné poptávky 
potřebných investic a konzultace s odbor-
níky z oblasti vzduchotechniky a vytápění. 
Největší investicí ve staré školní budově bude 
zajistit zateplení budovy, u staré i nové bu-
dovy  větrání učeben a vnější zastínění oken. 
To přinese kvalitnější prostředí pro výuku 
a úsporu spotřeby energií.

Myslet musíme také na to, že kontejne-
rová stavba časem doslouží a bude třeba 
nahradit 8 učeben, které jsou zde umístěny. 

Školní jídelna a kuchyně je nyní také na 
hranici své kapacity. Nicméně pokryjí součas-
nou kapacitu školy, pokud se podaří organi-
začně zajistit vystřídání tříd. Vylepšit by byla 
třeba akustika jídelny a doplnění vybavení 
kuchyně. 

Velice důležitou otázkou, na kterou je 
nutno v rámci závěrů komise odpovědět,  
je řešení tělocvičny pro školu. Ve studii je 
navržena nová tělocvična v areálu školy  
podél oplocení s ulicí U zelené cesty. Dalším 
návrhem v komisi bylo řešit novou tělocvičnu 
v součinností s TJ Sokol tak, že by se místo 
současné Sokolovny vybudovala multifunkč-
ní moderní hala. Po jednání se zástupcem  
TJ Sokol Ing. Týcem jsme došli k závěru, že 
obec by uživila obě krytá sportoviště. Vrá-
tili jsme se tedy k návrhu řešit přednostně 
malou tělocvičnu čistě pro školu, která na-
hradí nafukovací halu po ukončení její život-
nosti v roce 2026 a tuto tělocvičnu doplnit 
budovou se sociálním zázemím tělocvičny 
a minimálně s 8 třídami, které budou dle 
potřeby sloužit jako odborné učebny nebo 

družiny. Jako další podklad pro rozhodování 
se podařilo bezplatně získat studentskou 
semestrální práci z Fakulty stavební ČVUT. 
Tato práce řeší tělocvičnu v areálu naší ško-
ly.  Paralelně s tím budou probíhat jednání  
s TJ Sokol a příprava smluv k případnému 
projektu společné multifunkční haly.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, 
že pokud bychom chtěli vše zajistit pro ideální 
výsledný stav, budeme potřebovat nemalé 
finanční prostředky. I když se v minulosti do 
školního areálu investovaly velké finanční 
prostředky, rozvoj obcí a mohutná výstavba 
nyní opět předbíhají stav areálu. Měli bychom 
být na tento rozvoj připraveni co nejlépe.  
Proto jsme se na minulém jednání usnesli, že 
připravíme podklady a doporučíme zastupi-
telstvu zadání výběrových řízení na projekční 
práce na dva projekty: 

1. Zateplení a zajištění větrání staré 
školní budovy a zajištění větrání nové 
školní budovy

2. Projekt malé školní tělocvičny  
s budovou s odbornými učebnami

Mít k dispozici projekty, minimálně v po-
drobnosti pro získání stavebního povolení 
a s rozpočtem, je nutný předpoklad pro  
zajištění financování pomocí dotačních zdro-
jů.  Zde se předpokládá úzká spolupráce 
s dotačními pracovníky obce.

Samozřejmě obec není pouze škola, 
mimo jiné nás čeká obrovská investice do 
kanalizace, a tak i s dotacemi budeme vždy 
muset investice zvážit.  Přesto doufám, že 
tato naše nemalá práce bude mít hmatatelné 
výsledky ku prospěchu všech našich dětí.

 

Hana Zákoucká
 předsedkyně komise pro rozvoj areálu školy 

obcích. Čísla mluví jasně, 40 % dětí ve škole je 
z Mukařova, Srbína a Žernovky, 60 % z okolních 
obcí. Je však neudržitelné, abychom investovali 
miliony z obecního rozpočtu do rozšíření ško-
ly, zatímco stále jezdíme po rozbitých silnicích, 
a ještě bychom se jako zastupitelé měli – obrazně 
řečeno – příští nebo přespříští rok postavit na 
náves a říci: „Letos pro naše děti ve škole místo 
není, museli jsme přijmout přespolní“.

V květnovém čísle zpravodaje jsem téma 
škola končil otázkou, čí zájmy by měl zastupitel 
hájit. Od roku 2002 jsem zastupitelem obce, od 
roku 2006 starostou. Musím říci, že za celých 
těch 18 let jsem zažil mnoho opozičních zastu-
pitelů, ale nikdy žádného, který by prosazoval 

zájmy okolních obcí na úkor obce, za kterou byl 
zvolen do zastupitelstva.  

Jak to bylo s odvoláním
Musím, alespoň krátce, ještě reagovat na 

článek zastupitele Mádra z minulého zpravo-
daje o neúspěšném návrhu na jeho odvolání 
z Kontrolního výboru. Důvody byly pouze dva.

1. Jak sám zmínil, na to, aby podával „pod-
něty k prošetření důvodných podezření“ nemusí 
být členem Kontrolního výboru. Neměl by se 
tím ale při svých podáních ohánět, aby uměle 
zvýšil svou důležitost nebo „důvodnost“ svých 
podnětů. Ať si udává dále jak chce, členství ve 
výboru by mělo být ale jakýmsi privilegiem.

2. Do Kontrolního výboru byl zastupitel 
Mádr zvolen za Společně. To jej ale ze svých 
řad vyloučilo už pár měsíců po volbách, přestože 
se čím dál více nemohu zbavit dojmu, že tento 
krok byl pouze „na oko“. Zdvořile jsem nabídl 
členství ve výboru některému z členů Společně, 
zdálo se, že souhlasili. Protože jsem věděl, že 
z našeho sdružení nepřijdou dva nebo tři zastu-
pitelé, nebylo to o tom, že chci prosadit nějaké 
„silové řešení“, spíš takový průzkum bojem. Ten 
se mi nejen u zastupitelů Společně potvrdil.  
Víc vědět nepotřebuji.

Rudolf Semanský 
 starosta obce



V minulém čísle obecního zpravodaje jsme čtenáře informovali 
o tom, že se chystáme v mateřské škole s dětmi bádat a zkoumat 
v projektu ,,Vezmeme si hoblík, pilku, zahrajem si ještě chvilku“. Bádá-
ní probíhalo v oblasti řemesel, ochrany přírody a přírodních zákonů. 

Musíme naše děti pochválit. Projekt zaujal všechny napříč vě-
kovými kategoriemi. Zúčastnili se ho všichni ti, kteří navštěvovali 
mateřskou školu otevřenou po koronavirové pauze. Děti se zájmem 
stavěly, vyráběly mýdlo, barvily látky, stavěly domy a vesnice, malovaly 
na kameny, hledaly zlato a drahé kamení v pískovišti a zkoumaly 
svoje nálezy pod lupou (jako archeologové), tkaly látky, vyráběly 
ekologické čisticí prostředky z jedlé sody a octa, vyzkoušely jejich 
reakci a účinnost, pěstovaly kvásek a pekly chleba. 

Na každý týden byl jiný program a každý den si děti odnášely 
nějaký svůj výrobek. Rodiče byli příjemně překvapeni, co vše jejich 
děti dokáží. Takto v činorodém ruchu probíhala výuka v závěru 

školního roku v mateřské škole v Mukařově. Půldruhého měsíce 
uteklo jako voda a museli jsme se rozloučit. S některými dětmi jsme 
se rozloučily navždy. Jsou to ty, které odešly do základní školy, ale 
slíbily, že nás určitě někdy navštíví. Ostatním dětem jsme zase slíbily 
my, paní učitelky, že se po prázdninách sejdeme a zase bude nabitý 
program a legrace. 

Na základě zkušeností a dovedností získaných v badatelském 
projektu a vůli dětí po vědění otevřeme v novém školním roce klub 
s badatelským zaměřením „DaVinci“. V něm se s dětmi budeme snažit 
přijít na kloub záhadám z různých vědních a uměleckých oblastí. 

Těšíme se na vás i na vaše děti a přejeme všem krásný zbytek léta.

Za MŠ Mukařov Dana Horáková, 
třída Sluníčka
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Ohlédnutí za šesti roky v Mateřském centru

Vzali jsme si hoblík, pilku, dláto a hráli jsme si celé léto

Je to téměř šest let a já si dodnes vybavuji 
střípky z té chvíle, kdy jsme s tehdy roční 
dcerkou vstupovaly poprvé do klubovny 
Mateřského centra v budově bývalé školní 
družiny. Nechce se tomu ani věřit, co se díky 
píli a nasazení všech lidí, kteří, dnes už Komu-
nitním a kulturním centrem Mukařov, prošli 
a přiložili ruku k dílu. Tehdy byla k dispozici 
jedna místnost, pak se přidala druhá a až po 
protečení mnoha vody v místních potocích se 
vylouplo Centrum v dnešní podobě. Dceru 
plynule vystřídal v návštěvách programů 
pro nejmenší syn a dcera začala využívat 
po-obědní programy pro školkové děti. Bylo 
to neskutečně krásných a obohacujících šest 
let v našich životech. Nemáme v plánech 
zabouchnout za sebou dveře Centra a říct: 
„sbohem“, naopak už máme všichni přihlášky 
na další programy. Přesto považuji právě 
toto období za jakýsi milník v našem životě. 
Právě kvůli tomu, že Mateřské centrum ne-
cháváme za zády. 

Dnešní doba příliš neoplývá slovy díků. 
A já bych chtěla za nás tři poděkovat každé 
duši, kterou jsme na té cestě potkali, bylo 

nám nesmírnou ctí. Jmenovitě, a tak trochu 
chronologicky bych chtěla poděkovat Heleně 
Vlnařové, Klárce Balínové, Pétě Ižákové, 
Kristýně Bartuškové, Renče Zítkové, Simče 
Vittové, Katce Polákové, Mileně Hebronové, 

dále Jitce Čurdové a Pétě Houdkové za vlídný 
dohled. A v neposlední řadě paní Kateřině 
Čadilové, která to ani po těch letech nevzdala 
a stále drží nad Centrem pevnou a možná 
o to více ochranitelskou ruku. Děkuji i všem, 

které jsem jmenovitě nezmínila, všem, které 
jste alternovaly v rolích lektorů. Děkuji, že 
jsme mohli přijít, i když vaše děti vstávaly 
ve čtyři ráno a vy jste v polospánku kreslily 
na zahradě, co si dítko právě zamanulo, 
i když vás chytly zuby nebo záda, i když jste 
přicházely s hlavou plnou vlastních starostí. 
Přišly jste a udělaly pokaždé maximum pro 
to, aby čas s vámi strávený byl hezkým 
okamžikem v našich dnech.  

Myslím, že lidé berou takové centrum 
v obci jako samozřejmost. A ono to tak není. 
Máte být všichni na co pyšní. Centrum je 
známé široko daleko, na programy jezdí  
rodiče a prarodiče s dětmi ze vzdálených 
obcí, protože v místě jejich bydliště žádná 
taková nabídka není. Centrum se stává inspi-
rací pro vznik podobných aktivit a je ukázkou 
dobré praxe. Nevzdávejte se, prosím. Věřte 
tomu, co děláte. Protože vy to děláte hodně 
dobře. Přeji vám všem (nejen) v Mateřském 
centru jen to dobré a spoustu spokojených 
a vysmátých dětí v prostorách Centra.

Text a foto: M. & E. & L. Horákovi



Díky hlasování místních obyvatel jsme se v participativních projek-
tech umístili na 2. a 3. místě. Nezaháleli jsme a v polovině srpna jsme 
začali stavět multifunkční hřiště u KKCM (menších nestandardních 
rozměrů). Zahrajete si zde například nohejbal, volejbal, badminton, 
malý fotbal, pétanque, vybíjenou. Zároveň jsme zpříjemnili posezení 
v zahradě lavičkami a jídelním setem. Realizace bude ještě nadále 
probíhat v jednotlivých etapách. Začali jsme tedy stavbou hřiště, kde 
zemní práce zrealizovala firma Miroslav Šmíd ze Svojetic a dokon-
čení hřiště s montáží nových prvků si vzali na starost dobrovolníci. 

Tímto bych chtěla poděkovat firmě Miroslav Šmíd za její profe-
sionální výkon a za pomoc dobrovolníkům – jmenovitě pak Jiřímu 
Čurdovi, Petru Houdkovi, Michalu Vavřinovi a Zdenku Toužimskému.

Jirka Čurdová, 
koordinátorka volnočasových aktivit v KKCM
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Vylepšujeme hřiště u KKCM Veřejná Wi-Fi síť

Jak na odpadní 
vody v obci?

Otázka likvidace odpadních vod je v Muka-
řově již dlouhou dobu kritická. Stávající čistička 
v Mukařově je přetížená a kaly z čističky zatěžují 
kaskádu rybníků na Výmole. Druhá čistička, 
která měla být v Srbíně už přibližně deset let, 
pořád není. Vzhledem k finanční náročnosti je 
její vybudování v dohledné době velmi nejisté. 
V obci je velké množství jímek a septiků, které 
se musí vyvážet, ale velmi pravděpodobně je 
také značné množství těch, které se nevyváží 
a zatěžují potoky a spodní vodu organickým 
znečištěním. V některých ulicích už dlouhá léta 
můžete narazit na dost neblaze zapáchající 
kanály. Například ulici Smrková bych navrhoval 
přejmenovat na „U Smrdutýho“.

Nabízí se jedno řešení, které je relativně 
ekonomické, ekologické a pro mnohé majitele 
nemovitostí a obec i jinak výhodné. Domovní 
čistička odpadních vod (DČOV) je technické 
zařízení, které biologickou cestou vyčistí odpad-
ní vody z vaší domácnosti nebo provozovny. 
Moderní DČOV fungují s úžasnou účinností 
a dle platných norem lze vodu z nich vypou-
štět do vodotečí nebo nechávat zasakovat 
do podzemních vod (po patřičném schvále-
ní). Jako majitel DČOV (nikoliv v Mukařově) 
mohu potvrdit, že funguje úžasně a vytéká 
z ní průzračná voda vonící po rašelině. Tech-

nické detaily můžete nastudovat na adrese 
www.cisteniodpadnichvod.cz

Vybudování DČOV vás přijde na 60 000– 
100 000. Kč. Při životnosti 50 let, tzn. amortizaci, 
přibližně 2 000 Kč za rok. Budete platit jednou 
za dva roky revizi nebo jednou ročně rozbor 
odpadní vody. Nebudete však nikdy platit stoč-
né, takže se vymaníte z područí firem, které 
likvidují odpadní vody průmyslově na základě 
koncese (např. Veolia). Současně ušetříte cca 
60 000 Kč za jímku a tlakové čerpadlo. Dále 
ušetříte 50 000 Kč poplatek obci za připojení 
do kanalizačního systému.

Zásadní výhodou je, že budete mít k dis-
pozici technickou vodu, která je ideální pro 
zavlažování zahrady, která tak i v největším 
parnu zůstane zelená a svěží. Kdo chce jít ještě 
dál, může tuto vodu použít na splachování 
záchodů a ušetří další peníze za vodné. 

Vyčištěnou vodu můžete hromadit v jímce či 
v zahradním jezírku, čímž vytvoříte úžasný bio-
top pro obojživelníky a vodní hmyz. Likvidace 
vyčištěné vody z DČOV zasakováním do půdy 

pomáhá doplňovat spodní vody a zadržovat 
vodu v krajině, jak velí trend dnešní doby.

Povolením stavby DČOV všem, kteří k tomu 
mají podmínky a mají o to zájem, umožní obci 
ušetřit značné finanční prostředky, které mo-
hou plynout na jiné projekty. Představte si, že 
vedení obce i přes tyto argumenty prosazuje 
projekt na výstavbu kanalizace a výstavbu nové 
obecní ČOV v Srbíně ve výši minimálně 220 
miliónů Kč. Odhaduje se, že obec získá 110 
miliónů dotace a na zbylých 110 miliónů si 
bude muset vzít úvěr, který bude splácet řadu 
let a stane se brzdou v dalším rozvoji obce. 

Dopady tohoto projektu přesahují minimál-
ně jedno volební období. Opravdu jste svým 
hlasem ve volbách chtěli takto zadlužit obec? 
Má vedení obce mandát na realizaci takového 
projektu, nota bene, když se nabízí daleko vý-
hodnější varianta? Nemyslíte si, že tato otázka 
si zasluhuje mnohem důkladnější a širší diskusi, 
než se přistoupí k realizaci takového projektu?

Náklad na vybudování 400 DČOV (tj. kapa-
cita cca pro 1600-2400 obyvatel) by byl maxi-
málně 40 miliónů Kč.  Předpokládám, že každý 
majitel domu by si stavbu DČOV financoval 
sám, a ušetřil by za vybudování jímky, instalaci 
tlakového čerpadla a poplatek obci. Naopak, 
obec se může rozhodnout poskytnout dotaci 
50 000 Kč na stavbu DČOV a stále ušetří, pro-
tože pak by vydala za tento projekt  pouze 20 
miliónu ve srovnání s projektem za 220 miliónů.

 Pavel Mádr, 
 zastupitel

Od konce červen-
ce se může Mukařov 
pochlubit veřejnou 
wi-fi sítí, kterou jsme 
mohli vybudovat díky 
grantu z programu 
Evropské komise 
WiFi4EU. Bezplatný 
wi-fi signál ve špič-
kové kvalitě pokrývá 
9 venkovních veřej-
ných prostranství a 3 vnitřní. Připojit se s mobilem nebo notebookem 
tedy nyní můžete třeba v parku před obecním úřadem, na fotbalo-
vém hřišti, na dětském hřišti na Žernovce, na návsi v Srbíně, před 
školou nebo na autobusových zastávkách. Vnitřní připojení je pak 
k dispozici v budově obecního úřadu, v Galerii Stará škola a v mu-
kařovské sokolovně.

Mukařov se tak zařadil k 29 153 obcím po celé Evropě, které 
mohou díky podpoře Evropské unie zkvalitnit služby poskytované 
svým občanům. Připojení je poskytováno zdarma, pro připojení na 
konkrétní hot spot je nutné potvrdit přihlašovací dialog (podobně, 
jako když se přihlašujete k síti v hotelu nebo jiné instituci).

Kateřina Čadilová, 
místostarostka



Letos podruhé hostil Mukařov dřevo-
sochařské sympozium neboli Mukařovské 
dřevosochání.

Čtyři řezbáři a sochaři – Jan Švadlenka,  
Radek Kubina, Marian Maršálek a Martin 
Bořuta vytvořili během týdne čtyři velké 
dřevěné plastiky, které budou zdobit obec 
Mukařov. Lavička s bájnou kněžnou Ležár-
kou zůstane v parku před obecním úřadem, 
čuník s trakařem se rozjede před mateřskou 
školku. Víla si najde své místo u rybníka 
a kardinál Beran se bude usmívat na pří-
chozí v mukařovském kostele. Při sobotním 
rychlosochání pak ještě umělci vyřezali men-
ší plastiky, které byly odpoledne vydraženy 
ve veřejné dražbě, jejíž výtěžek půjde na 
obnovu lesa po kůrovcové kalamitě. Celkem 
tak obec získala přes 12 tisíc korun.

Taktéž podruhé se konal Pouťový festival 
s programem na celý den a pro celou rodi-
nu. Nepřehlédnutelnou složkou festivalu byl 
jarmark s řemeslnými výrobky a dobrotami, 
převážně od producentů certifikovaných 
regionálními značkami kvality. Celkem jej 
naplnilo přes 20 stánků a 3 kreativní dílny.

Na pódiu i před ním se pak přesně pod-
le programu od 14 do 22 hodin vystřídali: 
muzikálová hvězda, rocker i autor zadu-

maných balad, Václav Noid Bárta, Dřevěné 
divadlo Honzy Hrubce s pohádkou O zvířát-
kách, historická skupina Řemdih, kouzel-
ník Paul Merild, vokálně rocková skupina 
Sešesti, country uskupení Vrzavá Suzy a Jiří  
Holoubek Trio (premiérově s dvanáctiletým 
Antonínem Holoubkem za bicími). 

Velké poděkování kromě všech vystu-
pujících a prodávajících patří moderáto-
rovi Zdeňku Sekaninovi, partnerům akce –  

Ladovu kraji a SDH Mukařov, kteří zapůjčili 
mobiliář, Asociaci regionálních značek za 
organizaci trhu a dobrovolníkům, kteří po-
máhali stavět, stěhovat, bourat a uklízet. 
A také všem návštěvníkům, kteří se nene-
chali odradit předpovědí počasí a přišli si 
v hojném počtu užít nakonec parádní letní 
den.

Kateřina Čadilová
Foto: Amálie Čaplyginová, Štěpán Januszek
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Mukařovské dřevosochání a Pouťový festival 2020

Letošní Pouťový festival přes počáteční obavy z předpovědi nakonec odpoledne 
nabídl krásné letní počasí a skvělou zábavu pro celou rodinu Foto: Archiv

Václav Noid Bárta opět bavil publikum

Mezi sochami se objevil i kardinál BeranStánky nabídly opravdu pestrý výběr

O dobré a křupavé občerstvení všech druhů a chutí bylo postaráno po celý den„Výroba“ jedné z dřevěných soch

Středověkou hudbu zahrál známý Řemdih Na nedaleké pouti bylo stejně tak živo

Také publikum se zapojilo do aktivit
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Výstavba nové kanalizace a ČOV je o krok blíže

Posádkám vozidel projíždějících kruhovým objezdem v Mu-
kařově v pondělí 10. srpna kolem šesté hodiny ranní se naskytla 
neobyčejná podívaná – dřevěné sousoší vznášející se nad kři-
žovatkou. Na vysoký jeřáb byla upoutána dvojice rytířů, které 
coby netradiční rozcestník vytesal z dubového kmene v rámci 
prvního mukařovského dřevosochání před již téměř dvěma lety 
sochař Václav Lemon.

Sousoší bylo od počátku plánováno pro kruhový objezd, 
smyslem rozcestníku bylo ukázat směr ke třem částem naší 
obce, Mukařovu, Srbínu a Žernovce. Instalaci sousoší zdrželo 
napadení dřeva hmyzem, doufejme ale, že po nutném ošet-
ření a další povrchové úpravě jsou rytíři zase v dobré kondici. 
Jejich finální usazení dostaly na starost technické služby obce 
Mukařov, ale kvůli váze sousoší a jejímu umístění uprostřed 
vyvýšeného oválu kruhového objezdu bylo potřeba povolat 

techniku od firmy Miroslav Šmíd ze Svojetic. Osádka jeřábu 
předvedla perfektní práci, kterou navíc firma Šmíd věnovala 
obci Mukařov jako sponzorský dar.

Pracovníci mukařovských technických služeb zdatně spolu-
pracovali – postarali se o zastavení dopravy na nezbytně dlouhou 
dobu i usazení sochy na již dříve připravený podstavec. Mukařov 
tak získal novou dominantu, která právem zaujme projíždějící 
i místní obyvatele. 

A proč jsou to zrovna dva rytíři? Volně navazují na legendu, 
podle níž Mukařov a Srbín vznikly jako léno dané dvěma ze šesti 
členů družiny krále Vladislava – Mukarovi a Srbovi. Tyto bájné 
zakladatele našich obcí můžeme vidět i v sousoší na návsi před 
obecním úřadem.

Text: Kateřina Čadilová 
Foto: Milan Veselý

Pokračování textu ze str. 1

Výstavba čistírny a uličních řadů, včetně 
veřejných částí domovních přípojek, by dle 
schválené žádosti o dotaci měla být z cca 
50 % financována SFŽP (přidělená dotace je 
dokonce 63,75 %, které se ale počítají pouze 
z uznatelných výdajů projektu a ty nepo-
krývají veškeré související náklady). Zbylé 
prostředky musí obec získat z „vlastních“ 
zdrojů. V případě Mukařova se bude jednat 
o kombinaci dalších dvou složek.

Za prvé to bude financování částí pro-
středků naspořených v již zmiňovaném 
Fondu obnovy a rozvoje obce Mukařov, 
který jsme založili před téměř deseti lety 
a ukládáme do něj výnosy z navýšené daně 
z nemovitosti. Fond je určen pro strategické 
rozvojové projekty obce.

Dotace a prostředky z obecního fondu 
však zřejmě nepokryjí více jak 65 % celko-

vých nákladů stavby. Obec tedy bude muset 
sáhnout po třetí složce financování, a tak 
jako u předchozích větších investičních akcí 
(plynofikace, vodovod), bude muset využít 
komerční úvěr. V současné době probíhá 
průzkum tržních podmínek pro úvěrování 
stavby. Díky dobré finanční kondici obce se 
zdá, že bychom mohli dostat příznivé úvěro-
vé podmínky, a tím výrazně zmírnit dopady 
úvěru na rozpočet v následujících letech.

Obecní projekt neřeší soukromé části pří-
pojek obsahující přepojení odpadů z domu 
do nových kanalizačních šachet (revizní, či 
čerpací) a vybudování přívodu elektřiny do 
místa montáže ovládací skříňky u tlakové ka-
nalizace. Soukromé části přípojek si financují 
a zajišťují vlastníci sami.

O případném spolufinancování veřej-
né části domovních přípojek (od napojení 
z řadu po šachtu) vlastníky jednotlivých ne-
movitostí bude teprve jednat zastupitelstvo. 

Konečný mix financování chceme spolu  
s finančním výborem upřesnit a předložit 
ke schválení zastupitelstvu obce v následu-
jících měsících. 

Současně se rozbíhá také příprava vý-
běrového řízení dodavatele stavby. I zde 
nám budou užitečné zkušenosti ze stavby 
vodovodu v předchozích letech, kdy nás stálo 
nemalé úsilí dotlačit vybraného nejlevnějšího 
dodavatele ke kvalitnímu dokončení díla. 
I když i teď bude hlavním kritériem výběru 
cena díla, věříme, že se nám podaří vybrat 
solidnějšího dodavatele. Po zkušenostech 
s kontrolními mechanismy z předchozího 
projektu, kdy se nám osvědčilo nastavení 
přísných termínů dodání a navazujících pe-
nále, věříme, že stavba proběhne ke spoko-
jenosti obce jako zadavatele, a především 
vás, konečných uživatelů díla.

Přemysl Zima
místostarosta obce

Usazování sousoší rytířů na kruhový objezd v Budě proběhlo precizně
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Největší škola taekwondo 
v ČR startuje novou sezónu 

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou 
sezónu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské 
bojové umění taekwondo! Jsme největší 
škola s nejpočetnější nabídkou tréninků 
po celé ČR. Jsme největší školou v Čechách 
i na Moravě s nejširší nabídkou tréninků.                                                                                           
V roce 2020 hodláme obhájit celkové ví-
tězství na Mistrovství České republiky a též 
patříme do nejlepšího a nejúspěšnějšího 
Střediska talentované mládeže v ČR. Při 
tréninku klademe důraz na originální 
hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvo-
řilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání, 
kromě toho se zaměřujeme na rodiny 
s dětmi. Zabýváme se také praktickou 
sebeobranou. Školu vedeme pod dozo-
rem korejského velmistra Hwang Ho 
Yonga, jako jediní v republice nově vyu-
čujeme i další korejská bojová umění 
taekkyon, gumdo a hoppae sool.
Přihlaste se nejlépe během září a října jako 
začátečník, ať Vám nic neunikne, jen u nás 
získáte zkoušky na vyšší pásek, členské 
známky a výbavu (dobok, lapa, chráni-
če) zdarma. Proto neváhejte a přidejte 
se k nám, bližší informace o trénincích 
uvedeme brzy na našem webu tkd.cz. 

Nikol Křížová, 
Ge-Baek Hosin Sool

Přihlaste děti na fotbal
TJ Sokol Mukařov vás srdečně zve na  
NÁBOR DĚTÍ DO FOTBALOVÉHO KLUBU
pro ročníky 2010, 2011, 2012, 2013  
a 2014. Ukázkové hodiny, kde si všichni 
mohou vyzkoušet jednoduchá fotbalová 
cvičení a podívat se na své vrstevníky, kteří 
se již fotbalu věnují, se konají  každou 
středu a pátek od 17 hodin na fotbalovém 
hřišti v Mukařově. 
Pro více informací kontaktujte Marka 
Podroužka na tel. 607 873 341.

Kalendář akcí KKCM  / září 2020
 � 10. 9., 18 hod. Křeslo pro hosta – Simona Nešpor 

Lektorka jógových seminářů, pobyty ve tmě, kurzy vegetariánského 
vaření, reflexní terapie.

 � 12. 9. Koloběžkiáda 
 Akce pro celou rodinu, letos opět u základní školy, registrace 13–13:30 hod., start 

prvního závodu ve 13:30, občerstvení, drobné ceny pro vítěze.

 � 28. 9., 13 hod. Putování za mukařovským zvonem a výlet do středověku s historikem 
 Janem Psotou (Galerie Stará škola a kostel Nanebevzetí Panny Marie).

 � 30. 9., 18 hod. Kavárnička – Tomáš Zouzal 
Přednáška o tom, jak si sestavit rodokmen. Zajímá vás, kdo byli vaši předkové? Jak se 
jmenovali, odkud pocházeli a jaké příběhy prožívali? Chtěli byste vědět, kam až sahají 
větve rodu, k němuž příslušíte? Dobře sestavený rodokmen zodpoví řadu vašich otázek. 

Pozvánka na další měsíc / říjen 2020

 � 10. 10., 9–11 hod. Podzimní bazárek Dětské oblečení, obuv, sportovní potřeby, hračky, hry…

 � 15. 10., 18 hod. Křeslo pro hosta – Roman Vaněk
Popularizátor oboru gastronomie, odborný gastronomický poradce, autor kuchařských 
bestsellerů, moderátor, scenárista, publicista, průvodce rozhlasovými pořady, tvůrce 
internetových pořadů o gastronomii a zakladatel Pražského kulinářského institutu.

 � 25. 10., 15–17 hod. Dýňování + drakiáda 
Tradiční rodinná akce spojená s vydlabáváním dýní, pouštění draků a opékáním 
buřtíků v Srbíně u dětského hřiště.

Galerie Stará škola / září 2020
 � 1.–30. 9. – Sklárna MIKA GLASS ze Sázavy představí v galerii 

sklářské řemeslo – ručně foukané, dekorativní a užitkové sklo. 
Výstava skla bude doplněna keramikou a obrazy majitelky sklárny Pavly Mikové. Otevírací 
doba galerie: úterý 9–16 hod., středa 9–19 hod. a sobota 9–12 hod. Těšíme se na vás.

Setkání nad starými kronikami
Pořad s archivářem a historikem PhDr. Pavlem Buchtele ze Státního oblastního archivu 
Praha-západ v Dobřichovicích nad kronikami spojených obcí, školy a spolků Mukařova pro-
běhl za příjemné atmosféry a pamětníci se vzájemně střídali se vzpomínkami a příhodami 
týkajícími se Mukařova, které zpříjemňovaly pouťový podvečer v Mukařově. I já jsem přidal 
několik drobnůstek, které jsou výsledkem mého osobního bádání. Dnes málokdo ví, že: 

 � Mukařov, Buda a Žernovka bývaly v 19. století koloniemi (místními částmi) spravovanými 
rychtářskou obcí Štíhlice. Stav trval i po zřízení samosprávy a historicky první starosta 
řídil dnešní krásné obce i po roce 1850 ze Štíhlic. Spojené obce měly svou rychtářskou 
komunální pečeť panáčka s kosou na rameni stojícího uprostřed obilného pole.

 � Žernovka a jeden z jejích lomů poskytoval roku 1898 kámen pro výrobu tzv. Lichtenštejn-
ských památníků k uctění čtyřicetileté vlády knížete Jana II. z Lichtenštejnu a jeho dubů, ale 
i památníků k uctění padesátileté vlády císaře Františka Josefa I. a jeho císařských javorů. 
Dodnes se mnohé knížecí památníky okolo Mukařova dochovaly, císařské byly ničeny.

 � Pod kruhovým objezdem v dnešní části Srbín stával v pořadí 1. rybník V Budách z rene-
sanční rybniční kaskády na Jevanském potoce. Stával v místech dnešní ČOV a celé okružní 
Luční ulice, a ještě kousek na jih. Rybník Požár býval až druhým rybníkem soustavy.

Jan Psota 


