
se leckdy baví stejně skvěle jako jejich ratolesti. V jiných případech se zase ukázalo, že děti 
mají výrazně lepší fyzičku než jejich dospělí ochránci (:-)). Na nejmenší 
čekalo  v cíli  celkem  deset  odměn  pro  ty  nejúspěšnější.  Spokojené  děti  si  domů  odnášeli 
pastelky,  fixy,  bloky,  omalovánky,  DVD,   houpačku  atd...  Ještě  před  tím  se  pochopitelně 
posílily společně s rodiči lákavým občerstvením.
Druhá trasa, pro starší děti (7-15 let) byla o dost náročnější a delší. Pro dva soutěžící borce byla 
dokonce tak  obtížná,  že  se  během zdolávání  překážek  v lese  vzdali  a  jali  se  sbírat  houby. 
Přinesli si jich plné pytle:) Ti nejlepší, kteří doběhli do cíle, byli odměněni mp3 přehrá-

vači,  cd-přehrávači,  outdoorovým 
vybavením atp.  Na cestě za cílem museli 
dvakrát šplhat po lanech, házet na cíl i do 
dálky  a  skákat  do  dálky.  Fotografie  ze 
závodu  si  můžete  prohlédnout  na 
služáteckém  webu.  Všem  organizátorům 
patří upřímný dík!!!!

 
Více  peněz  pro  Služátky!  (  aneb  proč 
měli Pražané sedmkrát víc než my)
Z „vyšších  míst“  přišla  po  hodně dlouhé 
době dobrá zpráva. Ministerstvo fi-

nancí  se  konečně  rozhoupalo  a  rozhodlo  se  radikálně  změnit  nespravedlivý  systém 
přerozdělování peněz z našich daní.
Že daně platíme, to víme všichni až moc dobře,  každý měsíc si  to můžeme prohlédnout na 
výplatní pásce a pohled to není příliš veselý. Značnou část našich platů spolkne stát právě ve 
formě různých daní. Jenom zlomek této sumy se pak vrací zpátky na obce a města, které z nich 
financují  třeba  opravu silnic  nebo stavbu kanalizace.  Ze  zbytku  daní  se  platí  zdravotnictví, 
armáda, školství,  ale  třeba i prohrané arbitráže u mezinárodních soudů či  tunely v bankách. 
Peníze,  které  míří  do  měst  a  obcí  byly  však  doposud  přerozdělovány  neuvěřitelně 
nespravedlivým způsobem. Přestože v největších českých městech žije necelá pětina obyvatel, 
právě do jejich pokladen proudila každoročně polovina přerozdělovaných daní! Je pochopitelné, 
že větší města mají náročnější správu, za různými službami se sem sjíždějí obyvatelé s širokého 
okolí, potřebují tedy více peněz. Avšak dosud to vypadlo tak, že na jednoho Pražana putovala 
skoro  sedmkrát  větší  částka  než  na  obyvatele  Služátek.  To  všechno  by  se  od  nového 
kalendářního roku mělo změnit. Ministerstvo financí totiž poslalo minulý týden na úřad vlády 
novelu, která by měla nejmenším obcím výrazně přilepšit. Pro Služátky je dobrou zprávou i to, 
že v budoucnosti by se při přerozdělování peněz měla brát v úvahu i rozloha obce.
Změny při tom nespadly z nebe, vymohly si je samy obce, ke kterým se později přidala i některá 
velká města (třeba Jihlava proto, že kvůli absenci několika desítek obyvatel byla zařazena mezi 
města s dramaticky nižšími příjmy). Letos na jaře se zhruba tisícovka starostů podepsala pod 
petici proti diskriminaci venkova, množí se stížnosti u mezinárodního soudu ve Štrasburku atd... 
Tlak z různých stran byl nakonec tak velký, že změny se staly nevyhnutelnými. Kolik peněz do 
Služátek  skutečně  přijde,  však  poznáme  až  v příštím  kalendářním  roce.  O  novinkách  vás 
budeme informovat na webu i zde v Občasníku.
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Úvodem
Báječný čas prázdnin a dovolených 
zmizel  v nenávratnu, 
s přicházejícím podzimem nezbývá 
než  se  soustředit  na  pracovní 
povinnosti a pomalu se připravovat 
na  zimu.  Leckdo  ze  čtenářů 
nepochybně využil čas dovolených 
k tomu,  aby  napravil  resty,  jež  se 
mu  shromáždily  během  celého 
roku.  Dění  se  nezastavilo  ani 
v obci, a tak je nej-

vyšší čas seznámit vás, čtenáře, s událostmi, které hýbaly „služáteckým“ létem. V prvním článku 
se vrátíme ke kauze „voda“ a shrneme vše, co se v obci kolem nového vodního zákonu dělo. 
V historickém ohlédnutí se rozepíšeme o fotografiích starých Služátek. Nezapomeneme ani na 
reportáž z letošního služáteckého branného závodu. Na závěr jsme si pak nechali dobrou zprávu, 
takových není nikdy dost...

Kauza „voda“
V úvodním  článku  shrnujeme  ta  fakta,  která  nějak  souvisejí  s fungováním  nového  vodního 
zákona  v katastru  obce.  Kolem  celé  kauzy  existuje  řada  nedorozumění,  která  zbytečně  jitří 
emoce. Uvedené údaje chtějí sloužit  k prosvětlení celého případu.
Roky 2001-2002: budování obecního vodovodu
V roce 2001 byla  podepsána smlouva o dílo  na výstavbu  obecního vodovodu ve Služátkách. 
Obecní  vodovod  byl  uveden  do  provozu  v červnu  následujícího  roku.  Rozhodně  neuškodí 
připomenout, že řada stejně velkých, nebo i dokonce větších obcí v okolí dosud obecní vodovod 
nemá (např. Pohled, tisícihlavá obec u Havlíčkova Brodu), nebo má se zdroji pitné vody neustálé 
problémy (nemusíme připomínat sousedy z Příseky, poměrně závažné potíže řešili v souvislosti 
s pitnou vodu nedávno i ve Světlé). Obec jakožto provozovatel vodovodu musela dodržovat celou 
řadu stále se zpřísňujících norem a pomalu se připravovala na velké změny, které měly nastat 
v souvislosti s chystaným vodním zákonem.
Rok 2003: Nový vodní zákon
V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil vodní 
zákon (č. 254/2001 Sb.). V odůvodnění zákona se tehdy mj. psalo „Voda představuje v dnešní  
době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 
21.  století.“  Poslanci  pak  rozhodli,  že  nová  pravidla  pro  nakládání  s vodou  začnou  platit 
nejpozději od 1. 1. 2008. 
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Nikdo z nás  jistě  nepochybuje  o  tom,  že  voda  je  skutečně  neobyčejně   cenným  přírodním 
zdrojem, ovšem nesměli  bychom bydlet  v České republice,  aby se do zákona a  příslušných 
prováděcích  norem  nedostaly  nesmysly.  Nemá  cenu  se  jimi  zde  zabývat,  je  však 
politováníhodné,  že  některé  z těchto  nesmyslů povedou dokonce  k tomu,  že  vodou se bude 
plýtvat více než dříve.
Největší  pozdvižení  ve  Služátkách  způsobilo  nařízení,  podle  kterého  každý,  kdo  odebírá 
podzemní  nebo  povrchovou  vodu,  musí  mít  na  takovou  činnost  povolení.  (Výjimkou  jsou 
majitelé studní pro individuální potřebu domácností, jejichž studna byla vybudována do roku 
1955).
Rok 2006: chystají se změny
Ministerstvo zemědělství zřídilo webou stránku www.zanikpovoleni.cz a ke konci kalendář-

ního roku začalo rozesílat informační letáky, jejichž 
pomocí  měli  být  občané  co  nejsrozumitelněji 
informováni o výše zmíněných změnách.
Rok 2007: nečekaná zauzlení
Leden: letáky
Na  počátku  roku  jsou  na  veřejných  vývěskách 
zpřístupněny  informace  o  nových  podmínkách 
týkajících  se odběru a  vypouštění  vod:  občané se 
zde  mohou  mj.  dočíst,  že  žádost  o  povolení 
k odběru podzemních vod se musí podat nejpozději 
do  30.  6.  2007  na  odboru  životního  prostředí 
Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou.
Červen: veřejná schůze

Na osmého je svolána veřejná schůze, kde mají být  občané informováni o změnách spjatých 
s novým vodním zákonem. Hlavním řečníkem je paní Jaroslava Bezstarostová ze světelského 
městského úřadu, která zde má uvedenou problematiku na svých bedrech. Na schůzi se ukázalo, 
že  ve  Služátkách  bude  největším  problémem  starý  vodovodní  řád,  který  je  soukromým 
majetkem cca dvaceti zdejších občanů. Pokud by měl tento řád fungovat dle platných norem, 
museli by jeho majitelé splnit řadu komplikovaných, časově a finančně náročných povinností. 
Závěr schůze vyšuměl do ztracena, majitelé řádu se na žádném řešení neshodli.
Červenec: sucho 
Situace  kolem soukromého vodního  řádu  se  dále  komplikuje:  není  totiž  zřejmé,  na  kterém 
pozemku  stojí  vodní  zdroj,  z něhož  je  řád  napájen.  Během  tohoto  měsíce  navíc  vlivem 
nepříznivého počasí tento zdroj vyschne a řadě občanů přestane téct voda.
Srpen: družstvo?
Konečně se rýsují dvě řešení akceptovatelná většinou vlastníků. Ti buď založí společné družstvo 
(či jinou právnickou osobu), které bude obci svůj řád pronajímat za symbolickou částku; obec 
pak vodovod napojí na svůj zdroj pitné vody, který je dostatečně vydatný na to, aby uspokojil 
potřeby nově připojených;  ti  budou vodu užívat  za  stejných  podmínek jako ostatní  občané. 
Druhou možností  je,  že vlastníci předají  starý řád obci, která na sebe vezme všechna rizika 
spojená s provozem a údržbou starého řádu. 
Obě řešení  mají  svá  pro  a  proti,  výhody  a  nevýhody.  Dne 24.  8.  jsou  probrána  na  schůzi 
vlastníků, které se účastní i zástupci obce. Majitelé se nakonec přikloní k pronájmu. Stojí před 
náročným úkolem vytvořit právnickou osobu a ve shodě s obecním úřadem vypracovat nájemní 
smlouvu,  která  by byla  přijatelná  pro  obě  strany.  Čas  zatím utíká  a  nebezpečí,  že  stávající 

vlastníci starého řádu se dostanou do rozporu s českými zákony tak narůstá. Také proto zástupci 
obce nadále upřednostňují druhé, jednodušší řešení.
Fotografie starých Služátek
Na webových stránkách obce jsme vyvěsili  sérii  fotografií  starých Služátek.  Možná,  že i  vás 
budou zajímat prastaré obrázky zachycující přestavbu budovy obecního úřadu. Na jeho dnešním 
místě  stávala  původně jednopatrová budova obecní  pastoušky,  která  byla  v padesátých  letech 
zrekonstruována a zvýšena o jedno patro. Právě tuto přestavbu staré fotografie  zachycují.  Na 
těchto snímcích můžete také vidět místo, kde se původně nacházel rybník, který je v

současné  chvíli  po  levé  ruce,  pokud  se  díváte  od 
vchodu  do  Služátecké  bašty.  Neznámý  fotograf 
zachytil  také  partu  brigádníků,  jejichž  tváře  jsou 
poměrně dobře rozeznatelné,  v některých z nich lze 
poměrně  snadno  identifikovat  současné  obyvatele 
Služátek,  jiné  zůstávají  neznámé.  Třeba  se  vám, 
starším  čtenářům,  podaří  poznat  dávné  známé.  Na 
dvou fotografiích je zachycen panoramatický pohled 
na jihozápadní část obce, jeden zimní a druhý letní. 
Pokud  by  se  někomu  z vás,  milí  čtenáři,  podařilo 
určit  alespoň  přibližně  dobu,  ze  které  tyto  snímky 
pocházejí, budeme rádi, když nám to sdělíte.

Pokud někdo vlastní další zajímavé snímky starých Služátek a chtěl by se o ně podělit s dalšími 
„zvídavci“,  které zajímá, jak obec, v níž žijí,  vypadala dříve, velmi rádi je na stránkách obce 
vyvěsíme.  Dnešní počítačové programy navíc dokážou se starými  fotografiemi  udělat  hotové 
zázraky: malé snímky zvětšit, vyretušovat různé kazy, zaostřit,  projasnit fotografie atd. Pokud 
byste  tedy své fotografie  zapůjčili,  obdržíte  jako malou pozornost  od obce cd  s  upravenými 
snímky. Tyto snímky je navíc možné nechat vytisknout ve velmi slušné kvalitě.

Nové obecní cesty
V nultém čísle Občasníku jsme mj.  slibovali  rekonstrukci cest v katastru obce.  Na podzim se 
uskutečnila první část těchto oprav a posléze byly zprovozněny nejužívanější silničky v horní a 
jedna cesta v  dolní  části.  Tato první  etapa rekonstrukce zatížila  obecní  rozpočet  částkou půl 
milionu  korun.  Druhá  část  rekonstrukcí  proběhla  ve  třetím  srpnovém  týdnu  letošního  roku, 
opraveny byly zbývající cesty horní části obce. Tato vlna oprav stála obec tři sta osmdesát tisíc 
korun.  Je  všeobecně  známo,  že  v havarijním  stavu  jsou  i  další  cesty  zejména  v dolní  části 
Služátek.  Nejhorší  situace  je  na  tzv.  „staré  cestě“.  S její  rekonstrukcí  se  pochopitelně  počítá 
v nejbližších letech, oprava však bude muset být opět rozdělena na několik etap. Cesta je příliš 
dlouhá na to,  aby mohly být zaplaceny všechny práce najednou. Uvážíme-li,  že roční obecní 
rozpočet počítá s částkou jeden milion sto tisíc korun, pak je zřejmé, že opravy silnic zatěžují 
rozpočet poměrně razantně. 

Branný závod
Poslední srpnovou neděli uspořádalo několik nadšenců z naší obce třetí ročník branného závodu, 
soutěžní akce pro děti. Organizátoři tentokrát připravili dvě trasy se samostatnými úkoly. Na té 
první určené nejmenším se lezlo rourou, házelo na cíl a skákalo v pytlích. Na trase bylo možné 
spatřit nejen děti, ale i rodiče či prarodiče, kteří své ratolesti doprovázeli. Bylo zřejmé, že dospělí 

Na dětském hřišti bývá v létě veselo...
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