
Sotva jsem to s vyplazeným jazykem udělal, strašidla odcházela na trať. A že mě vezmou s sebou, že se  
budu hodit, takový pěkný, plešatý starý děd. Než jsem stačil cokoli říci, už mě někdo chytl za ruku a šli  
jsme... Jen jsem koutkem oka zahlédl, jak se před úřad tlačí limuzína s hejtmanem Vystrčilem. Obešli jsme 
pěkný kus lesa a konečně mě pustili. Že prý budu pomáhat lesnímu duchovi a lesním žínkám. Postavili mě  
k bonbónům. Bylo devět hodin, chvíli jsem lelkoval a probíral s lesním duchem šance Sparty na titul, ale  
pak to začalo. Valili se seshora, byly jich desítky, nejdříve jsem si je prohlížel i se na ně usmíval, ale kolem 
desáté mi začal mrznout úsměv na rtech. Pořád se valili a nemělo to konce. Ptáte se, kdože se to „valil“.  
No děti s rodiči přece, samý smích a výskot. Před duchem se ale zarazili. On se dětiček ptal, jestli nezlobí,  
a když správně odpověděly, dostaly bonbón – ode mě. A já nestačil rozdávat, tolik jich bylo. A chodily další  
a další, v jedenáct to neskončilo ani v půl dvanácté, teprve po dvanácté začaly davy řídnout a pak přestaly  
chodit docela. To už mě lesní duch a jeho kamarádi vedli před úřad. Co tam bylo lidí! A dokonce i televize  
to natáčela.

Dostal jsem najíst a napít, moc dobré to bylo a zcela zdarma: že prý když jsem pomáhal, můžu jíst a  
pít,  co hrdlo ráčí.  Tak jsem si to pěkně užíval, jedl, pil,  hudbu poslouchal, dravé ptáky prohlížel,  psi s  
psovody a jejich program sledoval, s jehňátky a telátky jsem se byl potěšit, pak jsem zase jedl a pil... Když  
jsem se konečně zvedl (matně si vzpomínám, že svítily hvězdy a jinak byla tma...), zjistil jsem, že mě z té  
dopolední  dřiny  bolí  celé  tělo,  a  to  nepřestalo  ještě  dva  další  dny.  Ale  stejně  to  stálo  za  to,  tolik  
rozesmátých dětských tváří najednou (prý 512 jich bylo, a to počítali jen děti) jsem ještě nikdy neviděl. No  
asi tam příští rok přijdu zase, stojí to za to... Jo a že organizátoři vzkazují velký dík všem, kteří přišli, že  
jim se to také líbilo a že za rok se sejdeme všichni zase! Váš Děd Vševěd.

Branný závod – zveme všechny (nejen) děti!
Na sobotu 25. srpna připravujeme další akci pro děti, zde je plakát:
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Úvodem
Dalšímu  číslu  Občasníku  budou  dominovat  „horké“ 
události  posledních  (také  co  do  počasí   řádně  horkých) 
týdnů.  Svou  pozornost  zaměříme  na  proběhnuvší 
pohádkové  lesy  ve  Služátkách  i  sousedním  Josefodole, 
zmíníme  se  o  novém  vodním  zákonu,  jenž  do  slova  a 
písmene rozvířil vody mezi mnoha občany a zpravíme vás 
o průběhu prací na územním plánu Služátek, jenž už ve své 
rozpracované verzi přináší informace, které by vás mohli 
zajímat.  Pochopitelně  nemůžeme  zapomenout  na  další 
akce,  které  připravujeme  na  letní  měsíce,  především  na 
branný  závod  pro  děti.  Fotografiemi  se  v tomto  čísle 
Občasníku vracíme k proběhnuvšímu pohádkovému lesu. 
Přejeme klidné čtení.

O vodě, vodním zákonu a ...
V pátek 8. 6. proběhla v budově obecního úřadu bouřlivá veřejná schůze, jejíž podrobný zápis visí na 

webových stránkách obce. Příčinou celého setkání i jeho průběhu byl nový vodní 
zákon, který od 1. 1. 2008 stanovuje velmi přísné podmínky týkající se odběru vod a vypouštění odpadních 
vod. O všech změnách, které by se mohly týkat občanů Služátek, jsme informovali jednak ve vývěskách a 
jednak na našem webu. Velká změna čeká především ty spoluobčany, kteří užívají vodu ze svých vlastních 
zdrojů.  Pokud daný zdroj využívá více jak jedna domácnost, pak musí být schválen odborem životního 
prostředí ve Světlé, kteréžto schválení na sebe ale váže řadu dalších velmi obtížně obstaratelných razítek 
(podrobně je to rozepsáno ve zmiňovaném zápisu z veřejné schůze).

Leckdo tato nová nařízení může chápat jako nepatřičná zasahování do osobní svobody (Když mám svou 
studnu a svůj vodovod, státním úředníků do toho nic není), leckdo v tom (asi správně) vidí především další 
nárůst byrokracie a moci úředníků. Na druhé straně voda se stává stále cennějším přírodním zdrojem a vývoj 
klimatu svědčí o tom, že i do budoucna bude voda stále vzácnější. Nezbývá tedy než se připravit na to, že 
nakládání  s vodou  bude  podléhat  stále  přísnějším  regulím  a  pravidlům.  Proto  bude  v zájmu  všech 
zúčastněných zapomenout na staré křivdy a různá nesmyslná podezření, udržet emoce na uzdě a pomocí 
osvědčeného „selského rozumu“ hledat  nejméně bolestné řešení  (dobré řešení,  které by plně uspokojilo 
úplně všechny, v tomto případě neexistuje).

Sledujte návrh územního plánu- jde o vaše pozemky!
V minulých číslech Občasníku i na našich webových stránkách jsme vás informovali o tom, že firma 

Regio, projektový ateliér s. r. o zpracovává územní plán Služátek. Bez územního plánu nemůže obec čerpat 
dotace z evropských fondů. Služátky tyto peníze potřebují mj. na vybudování kanalizace. Společně s tímto 
občasníkem naleznete ve svých schránkách informaci nazvanou „Územní plán a občan“, ve které se dočtete 
o tom, jak se územní plán dotkne bezprostředně vás samých. Územní plán závazně stanoví  např. to, zda je 
určitý pozemek určen pro bydlení, pro podnikání, pro rekreaci, nebo zda jde o území, kde se mohou uvedená 
určení kombinovat. Územní plán obce také vymezuje chráněná území, ochranná pásma a stavební uzávěry. 
Je  tedy  ve  vašem  vlastním  zájmu,  abyste  návrh  územního  plánu  sledovali.  V současné  chvíli  visí  na 
služáteckých úředních deskách veřejná vyhláška Městského úřadu Světlá nad Sázavou, podle které se vy 
sami  můžete  k návrhu územního plánu  vyjádřit.  Činit  tak  můžete  do 25.  7.  K připomínkám uvedeným 
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později se nebude přihlížet, protože celý plán je pochopitelně nutné co nejdříve dokončit. Návrh 
zadání územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Služátky v úředních 
hodinách. Najdete ho též v budově Městského úřadu ve Světlé n. S.,  na odboru stavebního úřadu a 
územního plánování. Tento návrh dále visí na elektronické úřední desce Světlé nad Sázavou na 
http://www.svetlans.cz/modules/dokumenty/dokumenty.html?dsekce=139 .
 

Co  o  nás  píší  experti-  zajímavosti o 
obci
Dnešní  historické  okénko  pojmeme 
velmi  aktuálně.  Využijeme  k tomu 
informace  z průzkumů  a  rozborů 
územního plánu, které v minulých dnech 
dorazily na úřad.
Z demografických  údajů  vybíráme  mj. 
vývoj počtu obyvatel  od roku 1869 do 
současnosti,  horní  sloupec  uvádí  rok 
sčítání, dolní pak počet stálých obyvatel 
k uvedenému datu:

1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006 2007
93 146 180 213 121 161 147 127 142 160 160

Z  čísel  tedy  jasně  plyne,  že  nejvíce  lidí  žilo  ve  Služátkách  k roku  1950;  při 
následujícím sčítání počet prudce klesl, což bylo způsobeno především přičleněním části 
původních  Služátek  ke  Světlé  nad  Sázavou  (celá  věc  pochopitelně  souvisela 
s josefodolskou  sklárnou,  která  byla  pro  světelské  a  jiné  mocipány  velmi  lákavým 
soustem). Ani tento brutální zásah sociálního inženýrství však nezabránil tomu, aby počet 
obyvatel od tohoto data dále nestoupal. Vzrůst obyvatel se nezastavil ani po roce 1990, 
což je odborníky vnímáno jako velmi kladný fakt dávající obci nadějnou budoucnost. 
Konstatují to ostatně i zpracovatelé územního plánu: „V obci je v současnosti 35 dětí, což  
je  velmi  pozitivní  ukazatel  pro  další  vývoj  počtu  obyvatel  a  potřeb  rozvoje  obce.  
Z demografických údajů lze  vyčíst  vzestupný trend počtu trvale  bydlících obyvatel  od  
roku 1991, což je velmi pozitivní a v kraji Vysočina poměrně málo častý trend.“ 

Z údajů se dá dále vyčíst, že k roku 2004 působilo v obci celkem 32 podnikatelských 
subjektů. Nejvíce podnikatelů se zabývá obchodem, prodejem a opravami motorových 
vozidel a pohostinstvím. Člověka neznalého místních poměrů by možná překvapilo, že 
v oblasti zemědělství a lesnictví podnikají pouze čtyři podnikatelské subjekty, z toho jen 
dva jsou samostatně hospodařící rolníci.

Perspektivy rozvoje Služátek pak vidí profesionálové, kteří se danou věcí dlouhodobě 
zabývají  a  mají  srovnání  s jinými  obcemi,  takto:  „Obec  Služátky  má  velmi  dobré  
předpoklady pro další rozvoj. Ty jsou dány zejména dobrou dopravní polohou v dosahu 
silnice  II.  třídy  č.347,  resp.  v dosahu  Světlé  nad   Sázavou  a  dalších  vyšších  center  
osídlení. Obec Služátky je na silnici II. třídy napojena prostřednictvím silnice III. třídy  
procházející obcí, ale vlastním provozem na této komunikaci není obtěžována.

Dalšími přednostmi obce je poloha v kvalitním krajinném prostředí,  dobrá úroveň  
vybavenosti technickou infrastrukturou a v neposlední řadě bohatý společenský a kulturní  
život v obci.

Pro další rozvoj obce mluví i vzrůstající počet obyvatel, nízký průměrný věk obyvatel  
a vysoký index ekonomické aktivity obyvatel.

Prioritou obce je další zkvalitnění podmínek života v obci (vyřešení likvidace odpadních vod,  
další  zkvalitňování  krajinného  zázemí,  realizace  vodních  ploch,  lepší  nabídka  společenského  
vyžití pro všechny věkové kategorie obyvatel) a zejména vymezení nových rozvojových lokalit.“ 

O pohádkových lesích: kdo nic nedělá, nic nezkazí
V titulku jsem si dovolil tentokrát citovat jiný titulek- z článku Milana Pilaře, který jím na 

svém serveru www.vysocina-news uzavřel poměrně divokou, ale také velmi užitečnou debatu o 
josefodolském a služáteckém pohádkovém lese. O tom, že ve Služátkách i Josefodole se pořádají 
pohádkové  lesy,  víte  všichni.  O  tom,  že  to  mezi  pořadateli  obou  akcí  v minulosti  občas 
zaskřípalo, jste jistě slyšeli také. Letos se konečně zdálo, že minulé spory budou zapomenuty a 
organizátoři každého z lesů si nadále pojedou po své vlastní ose bez nějakých větších emocí a 
osočování.  Zdálo  se,  že  obě  strany pochopily,  že  vzájemné  obviňování  a  podezřívání  nikam 
nevede. 

Jak josefodolský, tak služátecký les letos proběhly více než úspěšně, na obou akcích se dohromady 
vystřídalo přes tisíc spokojených dětí (ve Služátkách to bylo 513; z Josefodolu hlásí o něco více- 
přes 580). Ukázalo se tedy, že je možné pořádat v těsném sousedství dvě podobné akce s velkým 
úspěchem. Koneckonců ti,   o které organizátorům obou akcí  jde,  tedy děti,  se měly nejlépe: 
mohly se zúčastnit dvou lesů místo jednoho.

Do  této  poměrně  klidné  situace  ale  vpadla  svým  velmi  nešťastným  a  neprofesionálně 
napsaným článkem „Když  se  dvě  obce  nedokážou  dohodnout“  jistá  novinářka  zmiňovaného 
serveru  www.vysocina-news.  V tomto  článku  hrubě  zkreslila  výroky  Martina  Bezoušky  a 
následně neposkytla  adekvátní  prostor  k  vyjádření  Martinu Frantovi.  Článek svým vyzněním 
zpochybnil práci všech organizátorů obou akcí a hlavně vyvolal velké negativní emoce.

Ke cti všech zúčastěných (organizátorů obou lesů) je nutno zdůraznit, že nakonec zachovali 
chladnou  hlavu,  sešli  se,  sepsali  společné  prohlášení,  které  následně  vyšlo  na  zmiňovaném 
serveru. Toto společné prohlášení visí také na služáteckém webu.

Proto, aby se do budoucna podobným nedorozuměním předešlo, dohodli se organizátoři obou 
lesů na budoucí koordinaci svých akcí. V současné chvíli je ve hře několik možností a bude se 
hledat varianta, která bude vyhovovat jak josefodolským, tak služáteckým.  

...A Děd Vševěd se nestačil divit: Pohádkový les ve 
Služátkách se mimořádně vydařil!
V předchozím  článku  jsme  vás  seznámili 
s nejposlednějším  děním  kolem  organizace 
sousedských  pohádkových  lesů.  V minulém  čísle 
jsme byli Dědem Vševědem přinuceni otisknout jeho 
povídání  o  služáteckém lese.  Tentokrát  nám poslal 
následující text:
Tak jsem tam, milé děti, byl zase. To byl hukot! Ještě  
teď mě při vzpomínce rozbolí ruce a nohy a hlava a 
vůbec všechno, celé mé nebohé staré tělo. Říkal jsem 
si, že tentokrát si nenechám ujít ani

 vteřinu a budu tam od samého rána. Před úřad jsem přišel na půl sedmou a myslel si, že tam 
budu první. To byl první a zdaleka ne poslední můj omyl. Našel jsem tam strašidla i organizátory: všichni  
v akci,  jak  v nějakém punkovém klipu:  někdo se  líčil,  někdo  počítal  odměny pro  děti,  jiní  připravovali  
občerstvení, jiní zase zmrzliny a ještě jiní limonády a pivo pro žíznivce. Hned mi strčili stohy papíru a pěkně  
jsem to musel všechno vylepit,  aby návštěvníci  věděli,  jaký  bude program,  co všechno je před úřadem 
k mání atd... 
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