Poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy
Zastupitelstvo se na své schůzi konané dne 16.2.2007 usneslo na zvýšení poplatků za dovoz
komunálního odpadu. Důvodem je zvýšení zákonných poplatků na skládkách v celé ČR, ke
kterému dochází na základě přílohy č.6 k zákonu č. 185/2001. Za každého obyvatele trvale
bydlícího na území obce se poplatky zvýší na 420,- Kč; za rekreační objekty a chalupy taktéž na
420,- Kč. Stejně jako v minulých letech jsou od poplatku osvobozeny děti mladší 6 let a osoby,
které mají v obci trvalý pobyt, ale v obci se prokazatelně dlouhodobě nezdržují. Dětem od 6 let
do 15 let je poskytnuta úleva ve výši 100,- Kč. Za psy jsou poplatky následující: za prvního 50
Kč a za každého dalšího 100 Kč. Všechny poplatky je nutné uhradit do 31. 3. 2007
v úředních hodinách na Obecním úřadě.
Obecní knihovna a veřejný internet
Díky obětavé práci paní Radky Pechové a celé její rodiny funguje na Obecním úřadě veřejná
knihovna, která má otevřeno každý čtvrtek od 18.00 do 20.00 hodin. Naše knihovna je zapojena do meziknihovního výpůjčního sytému, díky kterému si můžete i u nás zdarma vypůjčit
nejžhavější novinky i oblíbené bestsellery: detektivky Eddiho McBeina, humoresky Petra
Šabacha (podle nichž vznikaly takové filmy jako Pelíšky nebo Pupendo), dámské romány,
slavný román Williama Styrona Sofiina volba, nebo třeba nádherně ilustrovanou Encyklopedii
lidského vědění. Kromě toho můžete v knihovně využít internetové připojení, které je též
k dispozici zdarma.
Rodinná klubovna
Pokud byste své ratolesti rádi zapojili do většího
dětského kolektivu, učili je nejrůznějším manuálním
dovednostem, chtěli si s nimi zacvičit, nebo se jen
prostě podělit s dalšími rodiči o své strasti i radosti,
jste srdečně zváni do Klubovny, kde se rodiče i děti
schází pravidelně každé pondělí a každou středu
vždy od 15.00 cca do 17.00.
Srdečné blahopřání
V nedávných dnech oslavil občan Služátek pan
Bohumil Menoušek významné životní jubileum. I
my se rádi přidáváme k dlouhé řadě gratulantů.
K narozeninám oslavenci co nejsrdečněji blahopřejeme. Do dalších let pak přejeme pevné
zdraví a vše dobré!
úřední hodiny na OÚ:
čt 18.00-20.00
obec. knihovna s internetem: čt 18.00-20.00
rodinná klubovna
po, st 15.00-17.00
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SLUŽÁTECKÝ
OBČASNÍK
číslo 1; ročník I
Milí čtenáři,
čas běží neúprosným tempem, dva měsíce utekly a je tedy chvíle pro další číslo Služáteckého
občasníku. Někdy se může zdát, že na tak
malé obci jako jsou Služátky, se během
dvou měsíců nemůže nic mimořádného
přihodit. Pokusíme se případné skeptiky
přesvědčit o opaku. Uvnitř čísla najdete
zprávu o skutečnostech projednaných na
zasedáních zastupitelstva, o výstavbě
autobusové čekárny, o nových www
stránkách obce, o mikroregionu Světelsko, o
tolik potřebné kanalizaci, o tříkrálové sbírce,
ale třeba i o záhadném šedém pruhu
uprostřed zoraného pole nad horním
rybníkem nebo o jedné krásné oslavě.
Po zkušenostech s vytištěním minulého čísla vás chceme předem upozornit, že ani v tomto se
určitě nevyhneme chybám a omylům. Celý časopis je amatérským dílem tvořeným
v jednoduchém textovém editoru tištěným na obyčejné laserové tiskárně. Chybami se člověk učí,
a tak i my předpokládáme, že mnohé nedostatky postupně odstraníme. Přivítáme, když k tomu
svými postřehy přispějete i vy.
Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na další setkání nad stránkami našeho Občasníku.
Mikroregion Světelsko a peníze z Evropské unie
Možná, že víte, že Služátky jsou již nějaký čas součástí tzv. „Mikroregionu Světelsko“. Takové
mikroregiony jsou po celé Evropě a jejich hlavním cílem je sdružit sousední obce tak, aby snáze
dosáhly na peníze z evropských fondů. Lídrem toho našeho mikroregionu je pochopitelně Světlá
nad Sázavou. Vedle ní do naší skupiny v současné chvíli patří Příseka, Horní Pohleď, Malčín,
Kunemil, Druhanov, Ovesná Lhota, Sázavka, Vlkanov, Leština, Trpišovice, Nová Ves u Světlé a
Dolní Město.
V minulých letech byl zpracován strategický plán, ve kterém obce zveřejnily, co hodlají
v následujícím obdobím realizovat. Služátky se zde zavázaly rekonstruovat budovu obecního
úřadu a opravit místní komunikace. První úkol je splněn, druhý se v současné chvíli realizuje. (O
tom jsme koneckonců psali v minulém čísle). Jednoznačnou prioritou do dalších let je výstavba
kanalizace v celé obci (viz následující článek).
Po jisté stagnaci v minulém volebním období nyní díky změnám na světelské radnici začal celý
mikroregion intenzivně pracovat. Od začátku tohoto kalendářního roku se uskutečnily už čtyři
pracovní schůzky, jichž jsme se pochopitelně zúčastnili i my jakožto zástupci Služátek.
Dozvěděli jsme se, že v období 2007-2013 potečou do České republiky závratné peníze

z evropských fondů na nejrůznější účely. Každá obec sdružená v mikroregionu pak může žádat
o dotace na své záměry a to až do výše 75% nákladů těchto záměrů. Možnost žádat o tyto peníze
má však jeden podstatný háček, totiž hotový územní plán obce. Jeho vypracování trvá
minimálně 13 měsíců a stojí kolem 150.000 Kč, což z hlediska obecního rozpočtu není malá
suma. Přesto všechno (nebo spíše právě proto) obecní zastupitelstvo na své schůzi 19.1. přijalo
usnesení, v němž se rozhodlo územní plán vytvořit a obrátilo se na pověřený Městský úřad ve
Světlé, aby v této věci vykonal patřičné kroky. Tímto formálním krokem se tvorba územního
plánu prakticky rozjela.

průběžně informovat o dění v obci, zveřejnit na stránkách obce kontakty na úřad i na zastupitele
tak, aby všichni případní zájemci měli co nejpohodlnější přístup.

Kanalizace, kanalizace, kanalizace...
Jednou z největších bolestí Služátek je, že nemají vlastní kanalizaci. Budování takové sítě je
však z finančního hlediska neobyčejně náročné. Dle našich odhadů by taková kanalizační síť pro
Služátky stála 7-9 milionů českých korun, což je vzhledem k obecnímu rozpočtu astronomická
částka (pro představu jde o 8-9 ročních obecních rozpočtů). Právě proto bychom však chtěli
dosáhnout na dotace z evropských fondů (viz předchozí článek), právě proto chceme podstoupit
tvorbu územního plánu. Výstavbu kanalizace chceme navíc koordinovat se Světlou nad
Sázavou, která plánuje vytvoření stejné sítě pro svoji místní část Josefodol. Na projektu bychom
ve spolupráci se Světlou začali pracovat hned po vytvoření územního plánu, tedy cca za dva
kalendářní roky. V momentě, kdy by se podařilo získat unijní dotace, začaly by zemní práce.
Přesný časový harmonogram pochopitelně nelze přesně odhadnout, rádi bychom však zahájili
výstavbu kanalizace ještě v tomto volebním období.

Tříkrálová sbírka
Stejně jako po celé České republice proběhla i ve Služátkách tradiční tříkrálová sbírka spojená
s prastarým zvykem tříkrálového žehnání domů. Letošní výtěžek sbírky bude z velké části
věnován na vybavení azylového domu v Havlíčkově Brodě. Služátečtí dárci přispěli na tuto akci
dvěma tisíci osmy sty devadesáti korunami, všem jim patří upřímný dík. Fotografie z této sbírky
najdete na internetových stránkách obce (stejně jako další fotogalerie z obecních akcí).

Nová zastávka
V minulém čísle jsme psali o priroritách nového
zastupitelstva. jedno z našich předsevzetí jsme splnili
už teď. Díky mimořádně vstřícnému počasí bylo možné
zrekonstruovat autobusovou zastávku Na Rozcestí,
která je jakousi vstupní branou do Služátek. Od
nynějška bude mít tedy tato „brána“ novou,
reprezentativní podobu, přejme jí, aby dlouho a dobře
sloužila svému účelu.
www.sluzatky.cz
V minulém čísle jsme vás informovali, že probíhají
práce na oficiálních internetových stránkách obce.
Stránky pro nás vytváří Martin Bezouška, což je
obzvlášť potěšitelné, neboť jde o našeho občana, který
v dané oblasti úspěšně podniká. Nové stránky jsou tak
„služátecké“ i z hlediska jejich tvůrce, kterému touto
cestou velmi děkujeme. Stránky prozatím fungují v jakési provizorní podobě a za chodu jsou dotvářeny. Nejaktuálnější informace na
nich můžete najít už teď. Od spuštění stránek si slibujeme dvě důležité věci. Obec začíná žít
novým „internetovým“ životem a zařadila se tak po bok milionů dalších subjektů, které
využívají obrovských výhod „netem“ spojeného světa. Od dnešního dne, pokud si v jakémkoli
vyhledávači na celém světě vyťukáte heslo „Služátky“, objeví se vám jako jeden z prvních odkaz na naše stránky. Každý, kdo bude chtít získat jakoukoliv informaci o naší obci, bude ihned a
aktuálně zpraven. Právě v tom vidíme druhou výhodu stránek. Chceme všechny zájemce

Obecní rozpočet
Zastupitelstvo na své schůzi dne 16.2.2007 schválilo rozpočet obce na rok 2007. Výdaje jsou
plánovány ve výši 1.094.000 Kč, příjmy pak ve výši 1.132.000 Kč; narozdíl od toho státního je
tedy náš rozpočet přebytkový a jsou v něm mj. zahrnuty plánované opravy místních komunikací
a veřejného osvětlení. Podrobný rozpis rozpočtu naleznete na www.sluzatky.cz.

Okénko do minulosti (tentokrát hodně dávné)
Kromě žhavých novinek bychom se chtěli na stránkách našeho Občasníku věnovat i událostem
dávno minulým. K následujícímu textu dala podnět návštěva geologa, znalce hornin a nerostů
Marka Chvátala, který pochází ze Světlé nad Sázavou a vystudoval Přírodovědeckou fakultu
University Karlovy. Když jsme na Nový rok vyrazili na tradiční procházku po Služátkách, stočil
on svůj zrak na pole pod obcí a ptal se, proč se uprostřed hnědé ornice nachází šedý pruh (můžete
si ho sami všimnout až půjdete po silnici k autobusové zastávce, spatříte ho na úsečce mezi
horním rybníkem a posledním domem na obci, který patří Václavu Pejcharovi). Odpovědět jsem
pochopitelně nedokázal. Tak jsme se vyrazili na tu blátivou záhadu podívat. Cestou se mi dostalo
přednášky, jejíž stručnou verzi vám nabízím.
Zrození naší Vysočiny se událo pradávno, někdy před jednou miliardou(!) let. Určitě bychom to
tu tehdy nepoznali. Zní to neuvěřitelně, ale oblast dnešních Čech se tehdy nacházela na jižní
polokouli a ke všemu hluboko na mořském dně v chladných vodách oceánu! Na celé Zeměkouli
se nacházely dvě mohutné pevniny, jedna na jihu a druhá na severu. Jižní pevnina a s ní i naše
budoucí Vysočina na dně moře se pomalu sunula k severu, miliony let... Když se dostala oblast
dnešních Čech na úroveň rovníku, došlo k nepředstavitelnému třesku: jižní pevnina se srazil se
severní. Výsledkem kolize bylo vyvrásnění obrovského pásemného pohoří podobného dnešnímu
Himálaji či Alpám, které se táhlo od východu k západu celou dnešní Evropou. Obrovské tlaky a
teploty, které panovaly v nitru horstva v gigantickém svěráku dvou do sebe se zaklesávajících
kontinentů, přetvořily dávné mořské usazeniny v ruly a v místech ještě drtivějších tlaků a teplot
v žuly. Několik kilometrů vysoké horstvo pomalu ale jistě obrušoval vítr, déšť a led a uvolněný
materiál odnášely řeky do okolních moří. Krajina prošla strastiplným vývojem, ještě jednou se
ocitla na dně moře, musela přežít ještě jednu srážku kontinentů, při níž se vyvrásnily nám tak
dobře známé Alpy a Tatry. Neobyčejně pevné podloží dnešních Čech se už sice tehdy nezdvihlo,
ale rozlámalo se, vznikly tak základy nám tak důvěrně známých kopečků Vysočiny. Na místech
mnoha zlomů se však na povrch prodraly z hlubokých útrob Země jiné horniny než rula a žula.
Jedním z míst, kam si zemské hlubiny „odříhly“ je i námi sledovaný šedý pruh. Tento zlom je
vyplněn bílým křemenem, „špinavou“ záhnědou, průhledným křišťálem a turmalínem, které jinak
na polích Vysočiny běžně nenajdete. Budete-li mít trochu fantazie, můžete si představovat, že
právě tudy byste se mohli nejsnáze vydat do nitra země, právě zde je totiž prolomeno tvrdé
žulové či rulové podloží.

