
Výtěžek na dětské hřiště
Vy, děti, které jste v našem lese už někdy byly, víte, že pohádkové bytosti dělají všechno úplně zadarmo  

a utržené peníze věnují zase Vám dětem. Loni se za ně ve Služátkách postavila velká dřevěná prolézačka  
s houpačkami  a  klouzačkou,  letošní  výtěžek  opět  půjde  na  zdejší  dětské  hřiště.  Ostatně  to,  že  si  ve  
Služátkách mohli tak vekou věc postavit, bylo možné jen díky tomu, že Vás přišlo opravdu hodně, jak o tom  
svědčí i foto.

www.sluzatky.cz
Takže ještě jednou, milé děti: Začínáme v sobotu 19. května v 9 hodin u Obecního úřadu ve Služátkách.  

Ale nemusíte hned ráno, v lese na Vás budou čekat až do pravého poledne. A před úřadem? Tam se bude  
hrát, zpívat a tančit do samého večera. A věřte mi! Já o tom něco vím, už loni jsme tam byl, i předloni a  
pak ještě mockrát, všechno jsem viděl, všechno vím, proto Vám o tom píšu. A kdybyste mi nevěřili, mrkněte 
se na www.sluzatky.cz. Tam to všechno a ještě mnohem víc píšou a spoustu fotek tam mají! 

Váš
Děd Vševěd

No, řekněte sami, není už toho trochu moc? Za redakci snad můžeme dodat jen tolik, že podobnou akci 
organizují týden poté, v sobotu 26. května, naši sousedé v Josefodole. Také pro to, že mezi organizátory je 
několik služáteckých občanů, přejeme i jejich pohádkovému lesu zdar a úspěch.

Výzva! Změňte územní plán! Nechte si zapsat pozemek jako stavební parcelu...
V souvislosti  s tvorbou územního plánu se  budou evidovat  a  přehodnocovat pozemky v katastru  obce. 
Pokud například uvažujete o tom, že byste chtěli své pozemky zapsat jako stavební parcelu, učiňte tak co 
nejdříve v úředních hodinách na obecním úřadě. Na stránkách Občasníku Vás budeme o průběhu

tvorby územního plánu informovat. Kdybyste se 
však chtěli dozvědět více informací, přijďte na 
úřad, rádi vám dostupné informace poskytneme. 

Brigáda 
V  sobotu  21.4.  proběhla  další  z řady  brigád, 
jejímž  cílem byla  úprava  dětských prolézaček 
před obecním úřadem. Šlo o celodenní akci, při 
níž  se  připravovalo rozsáhlé  pískoviště  kolem 
prolézaček.  Ráno  jsme  v  obecních  lesích 
vytěžili  vichřicí  polámané  stromy,  dovezli  je 
před úřad, zde odpoledne osámovali a položili 
kolem skluzavky a

houpaček. Zároveň s touto akcí probíhala řada drobných úprav před úřadem. Všem, kteří se podíleli na této 
brigádě, patří dík. Fotografie z akce si můžete prohlédnout v našich galeriích na www.sluzatky.cz.
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Slovíčko úvodem
Dva měsíce jsou pryč, a tak nadešel čas pro další 
číslo  našeho  služáteckého  periodika.  Jestliže 
jsme  měli  zpočátku  strach  z toho,  čím  tento 
časopis naplníme, nyní  prožíváme spíše opačné 
dilema. Zpráv do tohoto tisku je tolik, že musíme 
být co možná nejstručnější, aby se nám všechny 
vešly. 
Toto číslo, které vychází na počátku měsíce máje, 
se  nese  zcela  v duchu  příprav  na  služátecký 
pohádkový les.  Jde nepochybně o největší  akci 
pro veřejnost, která se ve Služátkách koná, proto 
je na místě věnovat se jí i na těchto stránkách. 

Ve vsi se však děje i leccos jiného, co nemůžeme přejít mlčením, zaměříme se na nové elektrické rozvody 
v horní části obce, zpravíme vás o průběhu zpracovávání územního plánu, okénko do minulosti tentokrát 
otevřeme směrem k záhadnému názvu naší obce.
Děkujeme za všechny ohlasy na předchozí dvě čísla Občasníku. Dostáváme je z mnoha stran a těší nás váš 
zájem, který pochopitelně zavazuje. Daleko podstatnější je však to, že nás tak směrujete k těm tématům, o 
nichž chcete vědět víc. Zvlášť mile působila mailová reakce paní Nedvědové, jejíž část citujeme: „(...) Díky 
též za webowé stránky, poslala jsem tip na ně do Austrálie ať si děti také něco přečtou o místech, kde žije  
jejich matka...“ Přejeme vám krásné májové čtení :-)

Mikroregion, územní plán a kanalizace
V minulém čísle jsme vás obsáhleji informovali o fungování mikroregionu Světelsko, jehož součástí 

jsou právě Služátky. Skrze tento mikroregion by Služátky měly dosáhnout na peníze z evropských fondů, 
které do České republiky potečou v letech 2007-14. Základní podmínkou k získání těchto dotací je však 
vytvoření územního plánu. 

Výběr firmy na vytvoření služáteckého územního plánu probíhal podle platných právních norem takto: 
Světelský městský  úřad nejdříve  vyzval  firmy zpracovávající  územní  plány k tomu, aby předložily své 
nabídky. Tyto nabídky byly posléze zveřejněny a z nich služátecké zastupitelstvo vybíralo nejvhodnějšího 
kandidáta. Nedůležitějším kritériem rozhodování byla pochopitelně cena. Kromě ní se zvažovala rychlost a 
kvalita zpracování celého územního plánu. Zastupitelstvo na své schůzi 22. 2. 2007 po projednání celého 
protokolu nakonec vybralo nabídku číslo tři: „REGIO s.r.o ing. architektka Šejvlová, Hořická 50 Hradec 
Králové; 500 02.“  Uvedená firma jednak nabídla nejnižší cenu ze všech a jednak má se zpracováváním 
územních  plánů  řadu  zkušeností.  Nabídková  cena  této  firmy činila  vč.  DPH 166.600  Kč  pro  2  etapy; 
190.400 Kč 3 etapy s tím, že je nejvýš pravděpodobné, že v případě Služátek bude stačit provést první dvě 
etapy. Navíc v momentě, kdy bude dokončena první etapa, lze požádat o dotaci na zpracování etapy druhé. 
Letošní služátecký rozpočet počítá  na územní plán s částkou 50.000 Kč. 

Na  počátku  dubna  byla  mezi  Služátkami  a  firmou  Regio  uzavřena  smlouva  o  dílo,  která  přesně 
vymezuje časový harmonogram zpracování územního plánu a na něj navazující finanční závazky obce vůči 
firmě. Veškerá dokumentace k celému rozhodovacímu procesu a tvorbě územního plánu je k nahlédnutí na 
OÚ v úředních hodinách. 

http://www.sluzatky.cz/
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Informace o nových rozvodech elektrické sítě 
Na  podzim  loňského  roku  začal  distributor 
elektrické  energie  ve  Služátkách  -  ČEZ,  a.s. 
budovat  nové rozvody elektrické sítě.  Občanů 
Služátek  se  to  dotkne  dvěma  viditelnými 
způsoby: síť nepovede vzduchem, ale skryje se 
do  země.  O  řadě  zřejmých  výhod  tohoto 
způsobu rozvodu není třeba diskutovat. Kromě 
toho  budou  nahrazeny  staré,  nevyhovující 
sloupy  veřejného  osvětlení  novými.  Mezi 
nesporné  výhody  nových  lamp  patří  nejen 
velikost  (jsou  daleko  nižší  a  užší),  ale 
především  výrazně  lepší  výkon.  Světla  svítí 
díky nové technologii nasvícení intenzivněji než 
stará, to vše při menším e-

nergetickém výkonu. Toho je dosaženo tak, že rozptyl světla je směrován v daleko větší míře přímo k zemi. 
U starých svítilen unikalo světlo všemi směry. Stará světla se tak výrazněji podílela na neblaze proslulém 
světelném smogu. Nové veřejné osvětlení bude nejen ekonomicky výhodnější, ale též ekologicky šetrnější. 
Na jeho opravu je v letošním rozpočtu obce pamatováno částkou 25.000 Kč.

Okénko do minulosti: Kde se vzaly „Služátky“
Historickou exkurzi v minulém čísle jsme pojali poněkud rozvláčně, chtěli jsme upozornit na to, že i 

„kamení“ může být zajímavé a má své dějiny. Dnes bychom chtěli svou pozornost obrátit k záhadnému a 
nepříliš  srozumitelnému  názvu  obce.  Nespornou  autoritou  v oblasti  původu  názvu  obcí  a  měst  je 
několikadílný slovník Antonína Profouse, který vycházel ve 40. a 50. letech minulého století.Podle něj je 
vedle  spisovné varianty „Služátky“  přípustné  i  lidové označení  „Služátka“.  Profous se  však soustředí 
především na naše pelhřimovské „kolegy“ (žádná jiná obec tohoto názvu již neexistuje, jazykově příbuzné 
jsou nám dva „Služetíny“ v jihozápadních Čechách). O něco sdílnější jsou regionální badatelé Jaroslav 
David a Pavel Rous, kteří v loňském roce vydali knihu o místních jménech na Vysočině. Z jazykového 
hlediska je přitom věc jednoduchá. Název Služátky je odvozen od názvu Služetice (analogicky Miřátky od 
Miřetic,  Kojkovičky  od  Kojkovic,  Hostětinky  od  Hostětin).   U  takových  jmen  je  vždycky  důležitá 
koncovka.  Námi sledovaná koncovka  –ice vytváří  tzv.  patronymické  názvy,  které  označují  původního 
vlastníka obce (V případě Služetic tedy Služatu).  Tato koncovka byla navíc „módní“ v době prvotního 
osidlování Vysočiny (tzv.  první a druhé kolonizace,  které probíhaly v 12.  – 14.  století;  nejstarší  osady 
zakončené na  –any se v našem regionu nevyskytují; objevují se až  Lhoty (13. století, viz Ovesná Lhota, 
Bilantova Lhota atd..) a nakonec námi sledované  –ice (přelom 13. a 14. stol., příkladů z okolí je přehršel).

Místní  název zakončený na  –tky je  pak zdrobnělinou výše zmíněného názvu  –ice.  Např.  víme,  že 
nedaleko  dnešních  Miřátek  se  nachází  pole  Staré  Miřátky,  kde  snad  bývala  větší  vesnice  (Miřetice) 
vypálená v době česko-uherských válek. Také víme, že Kojkovice a Kojkovičky pod Lipnicí byly původně 
jedinou osadou, která se rozdělila na velké „–ice“ a malé „-ičky“. V případě pelhřimovských Služátek je 
věc také jasná. Tato ves se připomíná prvně roku 1379 jako Služetice, podoba Služátky se objevuje až po 
husitských válkách v roce 1454.  Je tedy více než zřejmé, že původní větší  vesnice byla  válkami silně 
poničena a obnovená obec pak dostala zdrobnělý název.

Bohužel v případě našich Služátek jsou dostupné prameny více než skoupé. První zmínka o obci je až 
z roku 1591, o předchozích osudech vsi nevíme prozatím nic určitého. Zaniklými obcemi v našem regionu 
se svého času zabývala Pavlína Mašková, která později vystudovala archeologii na UK. Ta potvrdila, že při 
svých výzkumech procházela i okolí Služátek a nalezla při tom několik „střepů“ ze 14.-15. století, ale to 
jako důkaz nějakého většího osídlení neobstojí. Z nálezů je patrné, že zdejší sídlo zřejmě vzniklo při druhé 
vlně kolonizace ve 14. století, ale jak bylo velké a zda bylo vypáleno či jinak ničeno, se můžeme prozatím 
pouze dohadovat. 

Toto však rozhodně nechápejte, milí čtenáři, jako naše poslední slovo: Předloni jsem nalezl v oraništi u 
svého domu střepy z keramiky 14. století. Na základě těchto nálezů hodláme ve spolupráci s brodskými 
archeology projít zdejší pole, pokusit se objevit další střepy, a tak „vyslídit“ původní tvar obce. Nikdo se 

však nemusí v žádném případě bát nějakých rozsáhlých průzkumů. Z badatelského hlediska nejsou uvedené 
nálezy až tak vzácné... Chystáme se též informovat regionální badatele, aby při svých výzkumných cestách 
do  archívů  pamatovaly  i  na  Služátky.  Je  více  než  pravděpodobně,  že  bude  existovat  starší  zpráva  o 
Služátkách, než je ta z 16. století. Třeba nám taková zpráva poodhalí něco i o původním názvu obce...  

Pohádkový les a poněkud vlezlý Vševědoucí Děd
Kouzelnému Dědovi  Vševědovi  se  zřejmě „urvala“  ruka,  nebo musí  milovat  Služátky neobyčejnou 

silou. Svůj dopis o zdejším pohádkovém lese rozeslal totiž na všechny možné i nemožné strany, dokonce si 
dovolil obtěžovat i naši redakci! Odolávali jsme mu, odmítali ho, vysvětlovali mu, že jeho dopis už vyšel 
všude možně, nadávali mu, proklínali, ale jedněmi dveřmi jsme ho vyrazili, už tu byl dalšími. Nakonec nás 
pod  hrozbou  popálení  svými  zlatými  a  žhavými  vlasy  donutil  k otištění  celého  dopisu  o  služáteckém 
pohádkovém lese. Tak tady to je: 

Milé děti, milí milovníci pohádek,
věřte,  že  v sobotu  19.  května  v 9  hodin  ráno 
vypukne  něco  neobyčejného,  pohádkového.  A 
věřte,  že  nemusíte  hledat  devatero  lesů  a  
devatero řek  a mlhu hustou tak,  že  by se  dala  
krájet, ani žáky třetí bé.... 
Tak kde mají tu pohádku a ten les?
Stačí  vyrazit  ze  Světlé  nad  Sázavou  a  za  
železničním  přejezdem,  jednou  vesnicí,  čtyřmi 
zatáčkami a křižovatkou jsou Služátky, tam mají  
obecní úřad, kde to všechno začne. Kousíček od 
úřadu je totiž opravdový pohádkový les, kde rejdí  
tolik  podivuhodných pohádkových bytostí,  kolik  
si jich jen umíte představit. Pohádkové postavy,  
které v tom služáteckém 

lese bydlí, jsou velmi společenské a milé k lidem, a tak není divu, že se zase po roce rozhodly, že pro Vás,  
děti, připraví malé dobrodružné překvapení. Opět se spojily s Martinem Frantou, se služáteckým starostou a  
několika  dalšími  lidmi  a  začaly  připravovat  „den  otevřených  dveří“,  při  kterém si  je  všechny  můžete  
prohlédnout. 

Kdo všechno tam bude?
Skřítkové,  vodníci,  piráti,  permoníci,  princezny,  ferdové  mravencové,  berušky,  karkulky,  loupežníci,  

šášové, víly, čerti a další podobná pohádková havěť však nejsou žádná béčka, a tak pro Vás přichystali  
nejrůznější  soutěže,  hry,  úkoly a spolu s nimi spoustu bonbónů,  dobrůtek,  sladkostí  i  slaností  a dalších  
odměn. To však zdaleka není všechno. 

A co potom? Psi, orli, muzikanti etc...
Pokud  projdete  celým  lesem,  čeká  Vás  před  služáteckým  obecním  úřadem  další  bohatý  program.  

K dobré pohodě Vám bude vyhrávat kapela výtečných muzikantů, uvidíte neohrožené ptáčníky s dravými  
ptáky, živá telátka a jehňátka, psy vycvičené profesionálními cvičiteli  k záchraně lidských životů a mnoho 
dalších překvapení. Pohádkovým bytostem je jasné, že v lese pořádně vyhládne, tak starostu zaúkolovaly,  
aby připravil pořádné a dobré občerstvení pro všechny: zmrzliny, točené limonády, služátecký talíř (to je  
obzvlášť  lahodná  specialita  místních  kuchařských  mistrů),  pro  dospělé  milovníky  pohádek  i  točenou  
dvanáctku a pro všechny spoustu dalších lahůdek; pro Vás děti lecjakou z nich i zadarmo. To vše se bude  
nabízet v nově zrekonstruovaných prostorách služáteckého úřadu. Posedět můžete na zdejší terase, místa  
pro všechny bude dost.

Les, kde straší úředníci, učitelé, advokáti i studenti
A protože pohádkové bytosti ve Služátkách jsou opravdu přátelské a sympatické, pozvaly mezi sebe řadu  

lidí z širokého okolí.  Schválně, kdo z Vás pozná mezi pohádkovými postavami světelského místostarostu,  
úředníky ze světelského městského úřadu, slovutného advokáta, studenty havlíčkobrodského gymnázia, nebo  
třeba jisté učitele? Ti všichni totiž v lese budou! Ovšem pohádkové bytosti je vzaly mezi sebe jen pod tou  
podmínkou, že se převléknou za pořádná strašidla a budou v lese společně s nimi strašit. A takový les, kde 
straší i místostarostové a úředníci a učitelé, ten nemají nikde! Jen ve Služátkách!!!


