Rodinná klubovna
Od pondělí 11. prosince funguje na Obecním úřadě ve Služátkách
rodinná klubovna. Tato klubovna má na úřadě vyhrazenu jednu místnost.
Smyslem činnosti je vytvořit místo pro setkávání matek a dětí. Organizátoři
se ve svém projektu dále zmiňují o tom, že chtějí nabídnout „zajímavý
způsob trávení volného času dětí i dospělých“; náplní setkávání by měla
být tvorba pro děti i dospělé – výtvarné, rukodělné činnosti přizpůsobené
věku dětí a nejrůznější pohybové aktivity: rytmická cvičení, míčové hry
apod. Maminky se budou prozatím scházet dvakrát týdně: v pondělí a ve
středu vždy od 15.00 hodin.
Prvního oficiálního setkání se zúčastnilo osm maminek a šestnáct dětí.
Tak vysoké číslo potvrzuje, že o činnost klubovny bude v obci zájem. Na
první a druhé schůzce vyráběly maminky vánoční svícny, jimiž ozdobily jak
své domovy, tak všechny místnosti obecního úřadu.
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se sešlo od svého zvolení dvakrát. Na první schůzi
zastupitelé zvolili ze svých řad starostu, místostarostu a předsedy komisí.
Na starostu byl navržen Josef Havel, kterýžto návrh byl přijat šesti hlasy.
Stejně tak proběhla volba místostarosty, kterým se stal Hynek Bouchal.
Předsedou finanční komise byl zvolen Luboš Rut starší a předsedou
kontrolní komise Zdeněk Mejstřík.
Na druhé schůzi dne 1.12.2006 zastupitelstvo schválilo návrh na zřízení
rodinné klubovny Služátky v prostorách OÚ; návrh podaly Marcela
Janáková a Radka Bouchalová. Dále zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci
z Programu obnovy venkova na rok 2007. Získané prostředky budou
investovány do oprav místních komunikací (podobně se dělo i s dotací za
rok 2005, jež byla použita na rekonstrukci již fungujících cest). Zastupitelé
zamítli nabídku Ing. Františka Černohuba na odkup pozemků vhodných pro
výstavbu rodinných domků.
Smutná zpráva
V sobotu 9.12. se na služátecké kapličce rozezněl zvon; vzápětí se vsí
rozletěla zpráva o tom, že ve věku nedožitých sedmdesáti dvou let zemřel
pan František Švec. V dějinách obce zůstane zaspán nesmazatelným
písmem jako první polistopadový starosta. Služátky se osamostatnily
v roce 1994 a pan Švec byl starostou celé první volební období. Za práci
pro nás všechny si zaslouží naši vděčnost.
Kontakty na OÚ
Služátky 8; 582 91 Světlá n.S.
e-mail: Obec.Sluzatky@tiscali.cz

tel. +420 569 453 440
úřední hodiny: čt.18.00-20.00

SLUŽÁTECKÝ
OBČASNÍK
ročník 0 číslo 0
Milí čtenáři, občané Služátek,
z obecních voleb vzešlo nové
zastupitelstvo, které se na své
první schůzi usneslo, že vytvoří
tento
Občasník,
na
jehož
stránkách by vás zpravovalo o
dění na obecním úřadě i v obci
samotné.
Především vám chceme jako
vámi
zvolení
zástupci
obce
poděkovat za důvěru. Právě
tento
závazek
nás
vedl
k myšlence Občasníku.
Chceme, abyste byli co nejpřesněji informováni o chystaných akcích, o
prioritách a záměrech obce i o tom, co se podařilo a nepodařilo. Především
bychom však chtěli, abyste do všech těchto záležitostí mohli aktivně
zasahovat i vy. Potkáváme se každodenně v obci, můžete navštěvovat
schůze zastupitelstva, které jsou veřejné, úřad lze navštívit v úředních
hodinách. Tento časopis tedy berte jako další možnost, jak se setkávat a
vyměňovat si názory. Budeme rádi, když se vy sami odhodláte přispět
svými postřehy, kritikami a stanovisky.
Tuto výzvu nemyslíme jen jako prázdnou frázi, proto uvnitř listu najdete
seznam toho, co nás pálí a co bychom chtěli v nejkratší možné době
změnit. Chápejte tento seznam jako provizorní. Velmi přivítáme, když náš
záměr zkorigujete a přijdete s dalšími nápady. Svoje postřehy můžete
sdělit komukoliv ze zastupitelů, můžete nás navštívit v úředních hodinách,
nebo je lze posílat na e-mailovou adresu obec.sluzatky@tiscali.cz.
Protože toto startovní číslo Občasníku obdržíte v předvánočním čase,
přejeme vám klidné a radostné vánoční svátky, v novém kalendářním roce
pak vše dobré
vaši zastupitelé.

Co chceme změnit v první části našeho volebního období
Zastupitelstvo se na své schůzi 1.12. usneslo na těchto konkrétních
akcích:
1. Oprava silnice
Prioritu číslo jedna je bezesporu rekonstrukce komunikace třetí třídy
procházející od Josefodolu celou obcí směrem k malčínsko-světelskému
rozcestí. Komunikace
(včetně
ostudné autobusové
čekárny)
je
v katastrofálním stavu a vyžaduje rozsáhlou a poměrně nákladnou
rekonstrukci. Krajský úřad rozhodl o velkorysé opravě komunikací druhé a
třetí třídy (jenom ve Světlé a nejbližším okolí se příští rok proinvestuje
kolem 19 milionů kč; v následujících letech půjdou do rekonstrukcí silnic
obdobné sumy), tu „naši“, služáteckou silnici však do plánu oprav
nezahrnul. Proto jsme osobně kontaktovali klíčové krajské politiky (ODS a
KDU-ČSL) a úředníky, kteří mají tyto záležitosti na starosti. Výsledkem této
intervence je zahrnutí rekonstrukce služátecké silnice do plánu oprav.
V momentě, kdy bude vozovka opravena, převezme ji obec do své péče
a za dotace z krajského úřadu ji bude spravovat.
2. Oprava místních komunikací
Na tento projekt navazují druhá a třetí vlna rekonstrukcí místních
komunikací. Letos na podzim byla opravena cesta spojující náves s
„Rafandou“ a část cesty v dolní části obce. V příštím roce bude následovat
rekonstrukce zbývajících cest v horní části obce. V příštích letech dojde ve
třetí vlně k opravě vozovek v dolní části. Počítá se při tom i s rekonstrukcí
„staré cesty“.
3. Zlepšení komunikace s občany
Ve snaze zlepšit komunikaci s vámi, občany se zastupitelé rozhodli
vytvořit tento občasník, o čemž byla řeč v úvodu. Kromě toho
spolupracujeme s Martinem Bezouškou na oficiálních www stránkách obce,
které by měly naši ves důstojně reprezentovat navenek a především by
měly sloužit k rychlému zveřejňování aktuálních informací o dění v obci. Se
spuštěním stránek se počítá v lednu roku 2007.
4. Je to na vás!
Není zde místo pro to, abychom zde vypsali všechny akce, které nás
čekají. Především však chceme vyjít maximálně vstříc vašim přáním,
požadavkům, nápadům. To však můžeme udělat jen tehdy, budeme-li
je znát. Pokud se vám tedy v obci něco nelíbí, chcete, něco zlepšit,
informujte nás o tom. Způsoby komunikace jsme vyjmenovali v úvodníku.

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Volby jsou sice dávno za námi a zastupitelstvo již pracuje; pro
připomenutí a přehlednost však přinášíme seznam zvolených zastupitelů.
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Akce, které se udály
V sobotu 18. listopadu mezi 8. a 14.
hodinou proběhla dobrovolná brigáda,
jejímž cílem byl úklid prostor před
obecním úřadem, probírka a údržba
obecních lesů a zajištění topiva pro
obecní klub Služátecká bašta. Akce se
zúčastnilo devatenáct lidí, kteří tak
odpracovali 114 hodin. Všem, kteří se
brigády účastnili, patří dík.
O víkendu 6.12-8.12 na Služátecké baště proběhly vepřové hody,
v jejichž rámci se mj. uskutečnila pracovní setkání s radním kraje Vysočina
bc. Jiřím Vondráčkem, starostkou Havlíčkova Brodu Ing. Janou Fišerovou,
Csc., starostkou Světlé n.S. Ing. Lenkou Arnotovou, místostarostou téhož
města Mgr. Janem Tourkem. Všem, kteří se na bezchybné organizaci hodů
podíleli a bez nároku na odměnu jim věnovaly volný čas, opět patří
upřímné poděkování! Navázané kontakty budou pochopitelně využity ve
prospěch všech občanů Služátek.

