Služátecký občasník
číslo 11
Úvodem
Po delší době opět občanům přinášíme Služátecký občasník. Jeho vydání pochopitelně souvisí s nadcházejícími
komunálními volbami. Přečtete si v něm mj. bilanci uplynulého volebního období, výhledy do budoucna i návod na to,
jak v obecních volbách volit. Přejeme příjemné čtení.
Hynek Bouchal, starosta
OBECNÍ VODOVOD
Péče o vodu je obecní prioritou, jejíž význam narůstá mj. v souvislosti se stále větším suchem. Zdroj obecní vody ve
Služátkách zůstává vydatný a měl by pokrýt potřeby občanů i v následujícím nelehkém období. V roce 2020 jsme
příslušné úřady úspěšně žádali o navýšení kapacity čerpání vody. V rámci tohoto řízení bylo provedeno odborné
posouzení vydatnosti vrtu a bylo shledáno, že kapacita vrtu významně přesahuje současné i budoucí potřeby obce.
S odstupem více jak dvaceti let se tak ukazuje, že původní záměr výstavby obecního vodovodu a jeho následné
uskutečnění bývalým starostou Josefem Havlem starším se vydařil a dokáže obstát i v současných zhoršujících se
klimatických podmínkách. Služátecký vodovod má navíc podstatnou bezpečnostní pojistku spočívající v tom, že ho lze
v případě nouze, havárie apod. okamžitě propojit s vodovodem světelským.
Vedle vydatnosti vrtu je klíčovou oblastí péče o kvalitu vody. Surová vody z vrtu sama o sobě odpovídá téměř všem
hygienickým a zdravotním požadavkům, vykazuje pouze vyšší dávku železa. Toto železo je z vody odstraňováno
v úpravně, kde je voda upravována též antibakteriálně pomocí chloru. Již dvanáct let na tom pracuje Miloslav Havel,
který také pečuje o všechny vodovodní řády v obci, jež pravidelně odkaluje. Voda v řádech je nezávadná, usazují se
v nich však zbytky manganistanu draselného, kterým se provádí odželezňování na úpravně, a v případě změn tlaku se
tento kal uvolňuje. Odkalování by mělo zajistit, aby se kal dostal z řádů ven a netekl až do kohoutků domácností. Pokud
se dostane až k vám domů, je třeba obratem informovat správce nebo starostu, aby se zjednala náprava. Voda, která
teče vodovodem, je pod přísnou kontrolu Zdravotního ústavu, jehož podrobné analýzy pravidelně zveřejňujeme na
webu obce. Je to především správce vodovodu, kdo dává zastupitelům obce podněty k opravám a rekonstrukcím.
V posledních letech tak došlo na úpravně k řadě výměn, oprav a dalších úprav tak, aby mohlo být o vodu pečováno co
nejefektivněji. Na všech těchto aktivitách s panem Havlem spolupracovali další zastupitelé, zejména Josef Mejstřík a
ve věcech souvisejících s elektřinou František Chlad. V roce 2021 jsme byli kvůli rostoucím cenám nuceni zvýšit cenu
odebraného kubíku vody ze 12 na 16 korun, pro rok 2022 zvýšení ceny sice nepřipravujeme, avšak ze zákona máme
povinnost připočítat ke stávající ceně DPH ve výši 2,- Kč. Vývoj v dalších letech bude záviset na situaci cen v celé ČR.
• náklady na vodu 2018-2021: 887.233,příjmy za vodu 2018-2021: 293.464,• rozdíl 2018-2021: 593.769,obec doplatila každému občanu cca 3.960,OBECNÍ KANALIZACE
Výstavba kanalizace v obci stále zůstává nejdůležitější investiční akcí směrem do budoucnosti. V roce 2021 byla stavba
vodního díla „Kanalizace a ČOV Služátky“ schválena všemi potřebnými orgány. V současné době ve spolupráci
s projektanty z havlíčkobrodského ateliéru Efekt a jihlavskou firmou Authoria, která se specializuje na získávání dotací,
připravujeme žádost o dotaci z fondů ministerstva životního prostředí. Na posledním zastupitelstvu byla zvolena
hodnotící komise ve složení Eva Bezoušková, Hynek Bouchal, Radim Culek, Miroslav Havel, František Chlad, Josef
Mejstřík, Jan Pecha ml. a Luboš Rut, která bude dohlížet na výběr zhotovitele. O všech důležitých krocích celé výstavby
budeme občany informovat prostřednictvím veřejných besed, SMS, webu a facebooku.
Přepokládaný rozpočet akce: potrubí a další stavby kanalizace: 28 522 931 Kč; čistírna odpad. vod: 3 926 372,00Kč;
celkové náklady: 33.366.667 Kč
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Svoz odpadu patří k důležitým službám, které obec pro své občany zajišťuje. Už druhé volební období funguje smlouva
o svozu s Technickými službami Světlá nad Sázavou ke spokojenosti všech zainteresovaných stran. Díky dlouhodobé
spolupráci v oblasti odpadů technické služby nad rámec smluvního vztahu nabízejí obci výkon celé řady činností za
výhodnou cenu. Služátky navzdory doporučením vyšších orgánů státní správy od roku 2009 nijak nezvyšovaly poplatek
za komunální odpad pro občany. Zvyšující se náklady za svoz odpadu platí obec ze svého rozpočtu a je v jejích silách
v tom pokračovat i v budoucnu.
• celkové náklady na odpad 2018-2021:
662.800,celkové příjmy z poplatků 2018-2021: 278.666,• rozdíl mezi náklady a příjmy 2018-2021:
384.134,obec doplatila každému občanu cca: 2.560,-

CO SLUŽÁTKÁM PŘINESL COVID?
Opatření přijatá pro boj s covidem-19 sice ochromila společenský i hospodářský život na téměř dva roky, na druhé
straně přinesla i některá pozitiva. Ukázalo se, že v krizových momentech je klíčové rychlé šíření informací a pokynů
mezi občany. Pro potřeby naší obce se jako nejefektivnější a nejrychlejší osvědčilo informování prostřednictvím
specializované SMS služby. V současné chvíli každý, kdo má zájem, může přihlásit své telefonní číslo do databáze
občanů Služátek. Obec pak na všechna čísla v databázi rozesílá důležité aktuální informace. Kromě toho vše podstatné
zveřejňujeme na obecním webu (www.sluzatky.cz), na facebookové skupině Služátky a na dvou obecních vývěskách.
V pandemickém období jsme si také mohli vyzkoušet, že obec dokáže nabídnout svým občanům pomoc, pokud je jí
třeba. Ve druhém březnovém týdnu 2020 stát vyhlásil přísný lockdown, už 18. března jsme našim občanům zdarma
rozvezli první sadu roušek ušitých svépomocí, starší a další občané pandemií výrazně ohrožení využili nabídku zajištění
nákupů, před obecním úřadem byly zdarma k dispozici dezinfekční prostředky apod.
Služátky dokázaly nabídnou účinnou pomoc i zdravotnickým zařízením na Světelsku. V době, kdy stát nebyl schopen
zajistit dostatek ochranných pomůcek, se na internetu dala dohromady velká skupina nadšenců, která tyto pomůcky
tiskla na 3D tiskárnách. Ve Služátkách bylo vyrobeno více jak sto ochranných štítů, které následně skončily u obvodních
lékařů ve Světlé, v brodské nemocnici nebo na pelhřimovské záchranné službě.
¨
PÉČE O OBECNÍ CESTY, ZELEŇ, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ
a) obecní cesty: V současné chvíli jsou splněna všechna přání občanů na asfaltování a zpevnění cest, V dalším období
tak bude hrát důležitou roli údržba všech těchto cest a postupná rekonstrukce těch, které to budou potřebovat. V této
záležitosti se obci mnohokrát osvědčila spolupráce s občany, kteří dávají k údržbě i opravám pravidelné podněty. Za
poslední období nás nejvíce těší, že se podařilo opravit propustek pod komunikací, která sice patří Lesům ČR a pozemek
leží v katastru Světlé n. S., ale komunikace je jedinou příjezdovou cestou pro několik našich občanů.
b) obecní zeleň, budovy a zařízení: Velkou část minulého období pečoval o obecní zeleň a další prostranství a budovy
Josef Škramovský. Přestože je to už více jak rok, co nás Pepa opustil, jeho práce je stále patrná, a i pro to na něj s úctou
vzpomínáme. Od jara 2022 slouží údržbě zeleně nová technika a jsme rádi, že naši dva zastupitelé, Josef Mejstřík a
Josef Havel ml. se ujali údržby jak techniky, tak zeleně. Poděkování patří i všem dalším dobrovolníkům a brigádníkům,
kteří o obecní prostranství pečují.
c) obecní lesy: Tak jako i jiné obce jsme byli v letech 2019 -22 zasaženi kůrovcovou kalamitou v obecních lesích. Muselo
být vykáceno téměř 6000 m3 dřeva. Nejobjemnější těžby proběhly v letech 2020 (3617 m3) a 2021 (2001 m3). Veškeré
vykácené plochy se nám daří s využitím podnikatelských aktivit p. Havla ml. osazovat sazenicemi buků a smrků. V
příštích letech bude nezbytné o mladé porosty řádně pečovat, aby byly prospěšné i dalším generacím. Rozsáhlá těžba
přinesla užitek i občanům obce, protože v r. 2020 zastupitelstvo schválilo na prodej palivového dřeva místním akci 1+1
zdarma, tj. každý m3 palivového dřeva vyšel na poloviční částku své obvykle ceny. Od poloviny letošního roku
vzhledem k současné situaci již toto neplatí a prodej palivového dřeva se vrátil k ceně 500 Kč +DPH/ m3.
DALŠÍ VELKÉ INVESTICE V OBDOBÍ 2018-2022: Rekonstrukce cesty 2019 v horní části obce (hrazená z dotace POV)
322.101,-; výstavba cesty k vodárně 2020, 1. etapa (hrazená z dotace POV): 296.547 Kč; výstavba cesty k vodárně 2021,
2. etapa (hrazená z dotace POV): 377.486,-; oprava propustku v dolní části obce 2021 (finanční spoluúčast Světlé n. S.:
240.622,-; výměna vodoměrů 77.837 Kč; další velké investice směřovaly do projektové dokumentace kanalizace
vyřizované v letech 2014-21: 544.500 Kč
OBECNÍ AKCE
Pandemie covid-19 sice citelně zasáhla do společenského života obce a drasticky ho omezila, úplně zničit ho však
nedokázala. V letech 2020 a 2021 se podařilo mj. přesunout tradiční čarodějnice na konec května, uspořádat
červnového rozloučení se školním rokem a ani srpnovou tradici obecních veselic covid nezastavil. V srpnu 2020 jsme
si nadto užili pozorování perseid U Křížku. Od začátku roku 2022 se snad začíná život vracet do normálnějších kolejí, o
Velikonocích byly U Křížku za překvapivě velkého zájmu realizovány velikonoční pašije, následně zde proběhly
čarodějnice v obvyklém termínu, před obecním úřadem se občané potkali na konci června na rozloučení se školním
rokem a na konci srpna na obecní veselici a těšíme se, že na podzim a v zimě obnovíme tradici soutěžního pečení
koláčů i ochutnávky kysaného zelí. Organizace těchto setkání by se neobešla bez SDH Služátky, které provozuje
Služáteckou baštu. Velké poděkování patří Zoře Rutové, Radce Pechové a řadě dalších občanů, kteří se na pořádání
obecních akcí podílejí.
PLÁNY NA DALŠÍ OBDOBÍ: Kromě péče o obecní vodu a budování kanalizace bude v následujícím období třeba věnovat
péči úpravě prostranství U Křížku. V minulém období se obci podařilo vykoupit zdejší pozemky a příští zastupitelstvo
by se mělo soustředit na to, jak prostranství upravit ke spokojenosti všech občanů. Další lokalitou, kterou čekají změny,
je velký rybník v horní části obce. V minulých dvou obdobích se podařilo celou stavbu legalizovat a zapsat do katastru

České republiky jako vodní dílo. Obec zároveň vykoupila všechny pozemky pod vodní plochou od původních majitelů
a nyní si nechává zpracovávat projekt kompletní rekonstrukce, která by dle současných odhadů měla vyjít na 2,5
milionů KČ, náklady by měla pokrýt dotace ministerstva zemědělství. Stávající zastupitelstvo též odsouhlasilo odkup
pozemku pod rybníkem u obecního úřadu, na zastupitelstvu budoucím pak bude, aby rozhodlo, jak s tímto novým
pozemkem naloží.
VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ
Pro budoucí trasu vysokorychlostní tratě Ministerstvo dopravy České republiky definitivně vybralo tzv. „severní
koridor“, tedy koridor vedoucí z Prahy přes oblast Kutnohorska ke Světlé nad Sázavou, což je jistě dobrá zpráva pro
celý světelský region, ne už tak pro obyvatele Služátek.
Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC), která má projekci a výstavbu tratě na starosti, nyní pracuje na aktualizaci
zásad územního rozvoje. Do této aktualizace byla definitivně zahrnuta varianta vedoucí níže v údolí pod druhanovským
kopcem, což je po dvaceti letech první dobrá zpráva pro obyvatele centrální části obce, nikoli však pro spoluobčany
žijící na „Staré cestě“ v blízkosti stávající tratě.
Z hlediska zásad územního rozvoje a návazného územního plánu obce se pořád nic nemění a tzv. stavební uzávěra
v centrální části obce je až do definitivního schválení aktualizace zásad územního rozvoje v platnosti. O dalších
změnách a vývoji budeme všechny občany neprodleně informovat.
Jak hlasovat ve volbách do služáteckého zastupitelstva?
Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhnou v celé ČR volby do obecních a městských zastupitelstev. Na tomto místě se především
sluší poděkovat všem, kteří pracovali pro obec v minulém období. Zvlášť je při tom třeba jmenovat Ludvíka Gabka, který se kromě
zastupitelstva věnoval i práci pro obecní lesy. Smrt v roce 2020 bohužel všechnu tuto užitečnou službu nemilosrdně přervala. Čest
jeho památce! Dále je nutné jmenovat Zdeňku Fritschovou a Miroslava Havla. Oba pracovali na pozici volených zástupců dlouhých
dvanáct let (Zdeňka též na pozici místostarostky) a nyní se rozhodli, že svá místa přenechají mladším. I po nich zůstává veliký kus
cenné práce a patří jim poděkování!
Po zkušenostech z předchozích období se kandidáti do služáteckého zastupitelstva domluvili, že se vrátí k modelu
vyzkoušenému před osmi lety, a stejně jako tenkrát vytvořili dvě kandidátky: Nezávislí – Služátky I a Nezávislí – Služátky II, první
z těchto kandidátek vede Hynek Bouchal a druhou Josef Mejstřík, obsazení a pořadí všech dalších kandidátů bylo určeno losem,
stejně tak los určil, že na vytištěném volebním lístku bude jako první uvedena kandidátka Nezávislí - Služátky II a jako druhá
kandidátka Nezávislí – Služátky I. Kandidátů je celkem dvanáct a voliči si z nich vybírají sedm budoucích zastupitelů. Kandidátům
nejde o to, aby proti sobě bojovaly dvě „strany“, ale aby volič měl z čeho vybírat.
Každý volič obdrží jediný hlasovací lístek, který bude obsahovat obě zmíněné kandidátky. Platné úpravy hlasovacího lístku jsou
ze zákona možné tři:
1. označení křížkem před jmény jednotlivých kandidujících až do výše počtu sedmi členů/ek zastupitelstva napříč jednotlivými
volebními stranami,
2. označení křížkem před názvem nejvýše jedné volební strany,
3. označení křížkem před názvem nejvýše jedné volební strany a křížkem před jmény jednotlivých kandidujících za jiné volební
strany
Záleží pochopitelně na voličích, který z uvedených způsobů zvolí, v zájmu spravedlnosti však doporučujeme způsob první, tedy
výběr jednotlivých osobností křížkováním. Právě s ohledem na tento způsob hlasování obě kandidátky vznikly: aby si voliči mohli
zvolit z co nejširší nabídky. V tabulce uvádíme seznam všech kandidátů v pořadí, které jim vylosoval Český statistický úřad:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jméno, příjmení
Josef Mejstřík
Jan Pecha
Michal Štefka
Václav Bárta
Eva Bezoušková
Jakub Pecha

Věk
46
29
53
35
44
28

Nezávislí – Služátky II
Povolání
zámečník
programátor
technik
operátor
zdravotní sestra
zámečník

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jméno, příjmení
Hynek Bouchal
Michal Kritzner
Josef Havel
Luboš Rut
František Chlad
Radim Culek

Věk
48
45
48
59
55
45

Nezávislí – Služátky I
Povolání
ředitel školy
železničář
OSVČ
pracovník v zemědělství
živnostník
obráběč kovů

Politická příslušnost
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti

Politická příslušnost
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti

Malé fotoohlédnutí za uplynulým obdobím

3Dtisk pomůcek pro zdravotníky, duben 2020

Roušky pro občany, březen 2020

Oprava propustku říjen 2021

Obecní brigáda květen 2021

Obecní veselice, srpen 2022

Obecní veselice, srpen 2022

úřední hodiny na OÚ: st 18.00-20.00
knihovna s internetem: st 18.00-20.00
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