spolkne i likvidace nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Cena za jednorázový svoz
těchto druhů odpadů činí vždy kolem 10.000 Kč.
Uvádíme tato čísla především proto, aby bylo jasné, že poplatky za svoz odpadu sice
vybírá obec, ale že výše těchto částek nedosahuje plateb, které si účtuje svozová
společnost. Při tom si zároveň uvědomujeme, že svoz komunálního odpadu soukromou
společností je v současné době nejefektivnější způsob, jak s domovními odpady naložit.
Na začátku třetího tisíciletí už prostě není možné vyvážet odpadky na nějaké černé
skládky, které byly vždy velmi problematické jak z hlediska hygienického, tak z pohledu
ekologického. Je dobré si uvědomit, že placením za svoz odpadů si neplatíme jen za
komfort (je kolem nás čisto), ale i za zpracování a likvidaci ekologicky problematického
odpadu; přispíváme tak k tomu, že příroda je méně zatěžována naší činností.
Okénko do minulosti
V minulých týdnech jsme obdrželi
mimořádně zajímavou várku informací
z nedávno
vzniklého
světelského
muzea, jehož expozici můžete navštívit
v tamějším zámku. Díky tomu jsme
zjistili, že existuje mapa Služátek
z roku 1835. Z mapy jsou dobře patrná
všechna tehdy existující stavení. Díky
tomu, že k mapě jsme získali mj.
soupis svobodných sedláků, kteří
tehdy odváděli ze svých polností
pravidelné poplatky, lze docela dobře
Průvod maškar ve Služátkách v polovině 60. let
odhadnout tehdejší
majitelé domů. V obdrženém materiálu jsou dále zmínky o služáteckých občanech, kteří
za první světové války působili v československých legiích, o historii továren v
Josefodole atd..
Mapu zveřejníme na webu a uvedené informace po náležitém zpracování a konzultacích
s regionálními historiky zveřejníme na stránkách Občasníku. Na zveřejnění čeká také
řada pozoruhodných fotografií starých Služátek, jež jsme od vás na naši výzvu obdrželi.
Všem, kteří se s námi o své poklady podělili, děkujeme a slibujeme, že fotografie
v nejbližších týdnech zveřejníme na webu. Zatím se nám podařilo nashromáždit
poměrně dost zajímavého materiálu, který bychom výhledově chtěli zveřejnit formou
stálé výstavy v prostorách obecního úřadu. Pokud i vy vlastníte nějaké pamětihodnosti,
jež by stály za zveřejnění, a měli byste zájem se o ně podělit s ostatními, neváhejte, rádi
vám za odměnu převedeme vaše materiály do datové podoby (cd-rom, dvd), v níž
nepodléhají tak rychlé zkáze jako třeba fotografie na papíru apod.

úřední hodiny na OÚ: čt 18.00-20.00
Služátky 8; 582 91 Světlá n.S.
knihovna s internetem: čt 18.00-20.00
e-mail: obec.sluzatky@tiscali.cz
rodinná klubovna
čt 15.00-17.00
tel. +420 569 456 331
web: www.sluzatky.cz
Vydává, svým občanům a všem dalším čtenářům zdarma distribuuje obec Služátky.

SLUŽÁTECKÝ
OBČASNÍK
číslo 6; ročník II
Úvodem
Milí čtenáři, děkujeme za přízeň, kterou nám projevujete ať už zájmem o každé nové
číslo Občasníku, či kritickými poznámkami vůči jeho obsahu. Vždyť co jiného než kritika
svědčí o tom, že je naše tiskovina skutečně čtena. V této souvislosti je třeba napravit
chybu z minulého čísla, kde jsme panu Duškovi staršímu omylem přiřkli jméno Václav,
ačkoliv minimálně od chvíle svého narození je jmenován Antonínem (jak nepochybně
dobře víte). Antonínu Duškovi se tedy tímto omlouváme, ovšem odstranění chyb
podobného i jiného druhu slíbit nemůžeme, jelikož při našem „domáckém“ způsobu
tvorby Občasníku se chyby prostě vyloučit nedají.
Rychlodráha nebude
V minulém
čísle
Občasníku
jsme vás informovali o hrozbě
zamýšlené rychlodráhy, jejíž
trasa měla rozpůlit Služátky
vedví.
Ačkoli
z hlediska
zdravého selského rozumu byl
celý
projekt
nehorázným
nesmyslem,
nekompromisní
červená čára v připravovaném
územním plánu obce musela ve
spánku strašit nejednoho ze
Služáteckých. Minule jsme též
psali o informaci z druhé ruky,
podle které by měl celý projekt
„odejít k ledu“.
O Vánocích 2007 přálo počasí bruslení mimořádně...
V polovici ledna jsme vás pak na obecním webu informovali o jednání s radním za kraj
Vysočina panem Miroslavem Houškou. Ten se účastnil schůzky na Ministerstvu dopravy
ČR zabývající se mj. tolik obávaným projektem. Pan radní potvrdil, že celý ten nesmysl
byl odmítnut jako nereálný a nerealizovatelný. Pokud někdy nějaká rychlodráha
Evropou povede, pak bude muset respektovat krajinný a sídelní ráz míst, kterými bude
procházet; to znamená, že nesmí nijak zasahovat do existujících a fungujících sídel, tedy
ani do Služátek. Jedinou možnou variantou, která by přicházela v úvahu, by pak byla již
zmiňovaná trasa lemující dálnici D1. V tomto smyslu se bude muset změnit i
připravovaný územní plán obce, kde je rychlodráha vyznačena: napříště tam žádná
nebude. O rychlodráze ještě nějaká jednání povedeme, novinky vám sdělíme obratem.
Nová hospodářka
Ke dni 1. 1 2008 ukončila svou dlouholetou činnost pro služátecký obecní úřad paní
Jaroslava Švecová. Ve funkci hospodářky působila od osamostatnění obce v roce 1992.
Svou práci vykonávala svědomitě, pečlivě a dobře a patří jí za to upřímný dík. Ten, kdo
působí na těch nejnižších stupních státní správy, si umí představit, kolik nepříjemných

kontrol a nesmyslných požadavků musí hospodářka malé obce plnit a absolvovat. Paní
Švecová to vše zvládala.
Zastupitelstvo pak řešilo obsazení uvolněného místa na dvou schůzích. Nakonec se
zastupitelé dohodli, že novou hospodářkou se s účinností od 1. 3. 2008 stala paní
Vlasta Gabková. Přejeme jí i obci, aby všechny nástrahy státní správy a byrokracie
zvládala v pohodě.

Tříkrálovým koledníkům byla letos pořádná zima...

Rozpočet na rok 2008
Na své schůzi dne 7. 3. schválilo
zastupitelstvo obecní rozpočet na rok
2008. K jeho návrhu se mohli všichni
občané vyjádřit, visel na úředních
deskách v obci i na služáteckém webu.
Rozpočet je sestaven jako mírně
přebytkový, počítá s příjmy ve výši 1.
511. 000 Kč a výdaji ve výši 1. 389.
000. Ve výdajích je mj. zahrnuta
částka 300. 000 Kč, která bude
věnována
na
opravu
místních
komunikací
v dolní
části
obce;
opravovat se bude úsek „staré cesty“.

Místní akční skupina Melechov – k čemu to je?
Možná, že někteří bedliví spoluobčané v regionálním tisku zaregistrovali, že Služátky
jsou členem tzv. Místní akční skupiny Melechov o. p. s.
Obecně prospěšná společnost Melechov byla založena 23. ledna 2006 za účelem
přípravy na programy z Evropské Unie, které umožní čerpání prostředků z EU hlavně
pro obce do 1000 obyvatel, zemědělské, drobné podnikatele a neziskové organizace.
Velký zájem o členství v této společnosti umožnil její proměnu v Místní akční skupinu
(zkratku MAS lidová tvořivost překřtila na „masku“), která má v současné chvíli 23
členů rekrutujících se z mikroregionů Světelsko a Ledečsko, několika neziskových
organizací (myslivci, tělocvičné jednoty apod.) a podnikatelů. Služátky se tedy v „masce“
ocitly díky svému členství v mikroregionu Světelsko. Svým členstvím si tak Služátky
připravují půdu pro případné získání peněz z evropských programů a fondů, o nichž
jsme na těchto místech mnohokrát psali. „Maska“ Melechov prozatím vytvořila tzv.
integrovanou rozvojovou strategii, jíž jsme na konci roku 2007 obdrželi i my na
obecním úřadě a jež je nutnou podmínkou požadovanou ze strany evropských partnerů
.
Pohádkové lesy v Josefodole a ve Služátkách: zveme vás společně
Pohádkové lesy ve Služátkách a Josefodole, dvě podobné akce, které se konají nedlouho
po sobě, získaly během let na značné popularitě a proslulosti. Jenom v loňském roce
navštívilo oba pohádkové podniky dohromady přes tisíc dětí. Vztahy mezi pořadateli
byly pochopitelně vždy poznamenány jistou rivalitou, která však průběhu obou lesů
nijak nebrání. Naopak vzájemná konkurence může prospět, pokud je držena ve
„zdravých“ mezích.
Protože pořadatelům obou akcí leží na srdci právě tato zdravá mez, scházejí se a
průběžně konzultují společný postup. Po loňských úspěších se znovu přetřásala
varianta, zda by nebylo lepší oba lesy znovu spojit v jednu společnou akci.

Nakonec jsme došli k závěru, že nejlepší bude zachovat stávající model dvou paralelních
„lesů“. Pro návštěvníky se nezmění téměř nic. Nadále si budou moci vybrat dle libosti:
navštíví pouze jeden „ten svůj oblíbený les“, nebo se zúčastní obou akcí.
Pohodové atmosféře těchto dvou pohádkových událostí nepochybně prospěje také to, že
pořadatelé vyřešili i další drobné nesrovnalosti a neshody, není však nutné zde
vyjmenovávat všechny.
Zveme vás všechny co nejsrdečněji na obě naše akce. Josefodolský pohádkový les se
uskuteční v sobotu 24. 5. 2008; začíná se v 10.00. Služátečtí pak zvou návštěvníky o
týden dříve: v sobotu 17.5. od 9.00.
A jak to bude ve Služátkách: 17. 5. 08 od 9.00
Milé děti,
Nechce se mi ani věřit, že už je
to celý rok, co jsem vám psal
naposledy! Jo, to bylo krásy,
radosti,
veselí,
šťastných
úsměvů,
juchání,
skákání,
rabušení, štulcování, křepčení,
strašení,
výskání,
vytí,
sladkostí,
zmrzlin,
limonád,
hudby, zpěvů, tančení, pejsků,
kraviček, bejčků a dalších
nehorázně zábavných záležitostí!
To všechno najednou se dá zažít
málokde, ale ve Služátkách při
pohádkovém lese určitě!!!
Byl jsem celý nervozní, jestli
svou úžasnou pohádkovou akci uskuteční služátečtí i letos a vlasy se mi třásly jako listí
na osice hrůzou, že mě nepozvou!!! Ale nakonec to dobře dopadlo: les bude a prý mám
přijet taky.
Všechno pěkné a osvědčené prý bude stejné jako loni: les nikdo nevykácel, děti budou
dostávat občerstvení zdarma, vynikající kulinářské speciality opět připraví kuchařský
kouzelník pan Bašta, přijedou i ptáčníci s divokými ptáky, psovodi s pejsky, hasiči se
starou stříkačkou, muzikanti s muzikou i nějaká telátka se snad najdou.
Řada věcí se však ještě vylepší (ne že bych si myslel, že to ještě jde, ale organizátoři tvrdí,
že ano:), návštěvníci uvidí řadu nových masek, na trati lesa se budou plnit nové úkoly a
v cíli před úřadem prý došedší čeká nejedno překvapení a nejedna novinka; onehdá jsem
ve služátecké hospůdce zaslechl dokonce cosi o seskocích parašutistů, tak uvidíme…
Já už se tedy těším, až to vypukne a myslím, že uděláte dobře, když tam budete taky!!!
Jo, a sledujte pilně služátecké webové stránky www.sluzatky.cz, tam najdete čerstvé
informace
Váš Děd Vševěd.
Skutečné ceny za svoz odpadů
Asi víte, že svoz komunálního odpadu zajišťuje pro naši obec společnost AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. Také víte, že obec vybírá za každého občana, respektive za
každé rekreační zařízení 420 Kč. Děti do 6 let neplatí nic a dětem od ž do 15 let je
poskytována sleva ve výši 100 Kč.
Obec platí svozové společnosti 434 Kč za úplně každého občana trvale bydlícího na jejím
území včetně všech dětí; za rekreační objekty se platí taktéž 434 Kč. Kromě toho platí
obec peníze za likvidaci separovaného odpadu a za nájem kontejnerů na tento druh
odpadků. Cena za svoz separovaného odpadu činí ročně 19.102 Kč. Další poplatky

