
Zejména díky pánům Václavu Duškovi a Václavu Pejcharovi mohou návštěvníci stránek vidět, 
jak vypadaly domy Na Obci v průběhu 20. století; nejstarší ze snímků je z přelomu 40. a 50. let. 
Je na něm vidět nejstarší domek, který byl Na obci postaven v roce 1929 a patřil Antonínu a 
Anně Dibelkovým. Pochopitelně není příliš kvalitní, zub času se zde evidentně podepsal; přesto 
stojí za shlédnutí i v této ještě méně kvalitní verzi, kte-

rou vám zde předkládáme. V zásobě máme přichystánu další 
sérii  fotografií,  z nichž  nejzajímavější  zachycují  průvod 
masopustních maškar v 60. letech a průvod ke dni dětí na 
konci  let  50.  Fotografie,  které  shro-mažďujeme,  hodláme 
vytisknout,  v prostorách  obecníhoúřadu  uspořádat  jejich 
výstavu a v budoucnu je využít pro reprezentativní publikaci 
o naší obci. Pokud byste se chtěli o své fotografie starých 
Služátek chtěli podělit, budeme vám za jakýkoliv příspěvek 
velmi  vděčni!  Všem  dosavadním  dárcům,  Zdeňku 
Mejstříkovi,  Václavu  Duškovi  a  Václavu  Pejcharovi  ještě 
jednou děkujeme.

Služátky a jejich okolí v knihách, které najdete na pultech knihkupců
Až budete toto číslo Občasníku číst,  bude pravděpodobně pozdě na nákup vánočních dárku. 
Přesto vás možná zaujmou informace o dvou zajímavých knihách, na jejichž stránkách se lze 
dočíst o Služátkách a jejich okolí, vždyť dárky nedáváme jenom o Vánocích :-)
První  z nich  je  pozoruhodně  výpravná  a  vpravdě  „dárková“  kniha  světelského  fotografa  a 
bývalého pilota Zdeňka Vošického, jmenuje se Toulky nad Havlíčkobrodskem. V knize najdete 
pečlivě vyvedené snímky všech měst a obcí Havlíčkobrodska. Služátkám jsou zde věnovány dvě 
strany  s celkem  pěti  snímky  a  průvodním  textem,  jenž  jsme  do  knihy  dodali  my.  Kromě 
Služátek zde najdete všechny obce z nejbližšího i vzdálenějšího okolí.
Druhá kniha je labužnickým soustem pro všechny milovníky regionální historie. Město Světlá 
se rozhodlo oslavit osmisté výročí od první zmínky o své existenci mj. skvostně vypraveným 
vlastivědným  sborníkem  „Světelsko“.  Sborník  je  k mání  v tamějším  informačním  centru  a 
najdete v něm řadu pozoruhodných informací o Světlé i jejím okolí. K nejzajímavějším textům 
patří článek havlíčkobrodského archiváře Miloše Tajovského nazvaný „Dobrá Voda, novodobé 
poutní místo“. Už z názvu je zřejmé, že autor se věnuje historii  oblíbeného turistického cíle 
„Žižkově studánce“ nedaleko osady Dobrá Voda. Historicky perfektně zpracované informace, 
jež Miloš Tajovský servíruje ve stylově precizní podobě musí nadchnout každého, kdo se byť 
jen trochu zajímá o místo, kde žije. Podrobnější informace o Tajovského zjištěních přineseme 
v některém z příštích čísel Občasníku.
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A to nejdůležitější na závěr: Pokojné Vánoce a vše dobré v novém roce!!!

SLUŽÁTECKÝ 
OBČASNÍK

číslo 5; ročník I

Úvodem - malá rekapitulace a výhledy
Milí čtenáři, rok se s rokem sešel; loni touto 
dobou jsme v nultém čísle Občasníku leccos 
naslibovali, nyní je tedy vhodná chvíle pro 
malou rekapitulaci.
Psali jsme o tom, že vás chceme pravidelně 
a  přesně  informovat  o  dění  v obci 
prostřednictvím tohoto časopisu a webových 
stránek. Časopis sice nevydáváme tak často, 
jak  jsme  mínili  (chtěli  jsme  6x  ročně, 
v rukou  držíte  páté  číslo),  přesto  z vašich 
ohlasů  víme,  že  jeho  vydávání  smysl  má. 
Pro ty, kteří nemají přístup na internet, jde v 
podstatě o jedi-

né pravidelné zpravodajství o dění v obci. Obecní webové stránky www.sluzatky.cz fungují tak, 
jak jsme si představovali, uživatelské rozhraní vytvořené webmastrem Martinem Bezouškou je 
velmi „přítulné“, tudíž můžeme flexibilně vyvěšovat všechny aktuální informace, které bychom 
jinak mezi občany dostávali velmi obtížně.

Loni jsme se též rozepisovali o prioritách obecního zastupitelstva. Na jaře jsme rekonstruovali 
autobusovou  zastávku,  v létě  pak  proběhla  oprava  místních  komunikací  v horní  části  obce. 
S příchodem podzimu  se  rozeběhla  příprava  na  výstavbu  kanalizace,  tomu ostatně  věnujeme 
samostatný  článek.  Během  léta  byly  do  země  přeloženy  elektrické  rozvody  a  staré  lampy 
veřejného osvětlení vyměněny za nové.

Během roku se též řešil „neplánovaný“ problém týkající se nového vodního zákonu. O všech 
jednáních s ním spojených jsme vás informovali  v minulých číslech Občasníku i  na obecním 
webu. Víte tedy sami velmi dobře, že řešení se v žádném případě nehledalo snadno a celá věc 
není zdaleka uzavřena. Doufejme, že po nedávném propojení soukromého a obecního vodního 
řádu nabrala ten správný směr a příští rok se uspokojivě uzavře. 

V příštím roce chceme pokračovat  v opravě místních komunikací;  na řadu konečně přijde 
dolní část obce, kde začneme s opravou „staré cesty“. Kromě této investice budeme další finanční 
prostředky směřovat k výstavbě kanalizace.

Kanalizace
V podzimních měsících nabral na obrátkách pohyb kolem projektu kanalizace. Na obecním 

webu  jsme  vás  již  informovali  o  tom,  že  v současné  chvíli  pracuje  firma  Drupos  projekt 
(Chotěboř) na projektu čištění odpadních vod z obcí Josefodol, Služátky a Druhanov. Celá akce, 
pokud bude realizována tak, jak je plánována, je pro občany výhodná hned z několika důvodů. 
Dle nového vodního zákona musí být všechny odpadní vody čištěny dle velmi přísných norem, 
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z nichž je zřejmé, že ti občané, kteří nemají svoji čističku, by museli za likvidaci odpadních vod 
platit značné peníze. Projekt, který spojuje dohromady výše zmíněné obce, má v současné chvíli 
tu výhodu, že je natolik drahý, že na něj „uslyší“ v Evropské unii. Do České republiky potečou 
v letech 2007-2014 velké peníze z evropských fondů. Na ně by

však  tak  malá  obec,  jakou 
v evropských očích Služátky jsou, 
vůbec  nedosáhla.  Letos  na  jaře 
jsme  vás  informovali  o  tom,  že 
z těchto  důvodů  se  Služátky 
zapojily  do  mikroregionu 
Světelsko,  jenž  sdružuje  malé 
obce  z okolí  Světlé.  Jedním 
z výsledků fungování Světelska je 
výše  zmíněný projekt.  Cena  celé 
akce je odhadována na 35.000.000 
Kč,  což  je  částka,  která  je  pro 
evropské  fondy  zajímavá.  Pro 
Služátky (stejně 
jako Druhanov) je navíc důležité, 
že složitá jednání týkající

se  získání  dotací  z evropských  fondů  povedou  profesionálové  ze  světelského  úřadu  a  jím 
najatých firem. Každá obec ponese náklady na svou část kanalizace, ale dotace z evropských 
fondů by měly pokrýt 90% těchto nákladů.

„Drobnou“ vadou na kráse bude pochopitelně to, že občané Služátek budou platit za odvod 
splaškové vody stočné stejně jako kdokoliv, kdo užívá veřejnou kanalizaci.  Na druhé straně 
zmiňovaný vodní zákon do budoucna počítá s řadou nepříjemných a nákladných povinností pro 
ty, kdo budou odpadní vodu likvidovat sami.

Splašková  voda  poteče  ze  Služátek  kanalizací  samospádem  do  Josefodolu,  odkud  bude 
čerpána  společně  s vodou  z Druhanova  a  Josefodolu  do  čističky  ve  Světlé  nad  Sázavou. 
Z Josefodolu povede čerpací řád podél Sázavky a Sázavy do čističky ve Světlé.

Na schůzi  obecního  zastupitelstva  byl  již  připomínkován  první  návrh vedení  kanalizace 
Služátkami.  Pochopitelně jsme při  tom měli  na zřeteli především funkčnost celého systému. 
Kanalizace  by  měla  také  co  nejméně  zasáhnout  do  nově  zrekonstruovaných  místních 
komunikací.  Pokud k porušení  komunikací  dojde,  projekt  nařizuje  opravu celé  komunikace, 
nikoli jen její poškozené části.

Rychlodráha
Jistě dobře víte, milí  čtenáři, že před časem vzbudila velký rozruch informace o tom, že 

katastrem  obce  by  měla  vést  nová  vysokorychlostní  železniční  dráha,  která  chce  spojit 
severozápad Evropy s její  jihovýchodní  částí.  Podobně  postižených  jako  Služátky měly být 
desítky obcí na Vysočině. Jak už tomu v takových případech bývá, opanovaly zprávy o chystané 
rychlodráze na nějaký čas regionální média, lidé se bouřili, sepisovaly se petice... „Zkušení“ 
krajští i republikoví politici se k věci raději nevyjadřovali, novináři přesedlali na aktuálnější a 
atraktivnější témata a celá věc „vyšuměla“ do ztracena, aniž by se jakkoliv vyřešila, aniž by se 
kdokoliv zodpovědný jasně vyjádřil.

Ostatně tak lidská psychika funguje od nepaměti, nepříjemné hrozby, stejně jako nepříjemné 
vzpomínky,  má  tendenci  vytěsňovat,  zapomínat.  Tvrdým  návratem  do  reality  pro  tu  naši 

„služáteckou“ paměť byl územní plán, který pro nás vypracovává firma Regio a o němž jsme vás 
v předchozích  číslech  informovali.  Firma  pochopitelně  zpracovává  plán  dle  přesně  daných 
pravidel a musí do něj zanést všechny dostupné informace. Tak na podzim dorazila na úřad první 
varianta územního plánu. Po jeho otevření nemohlo oko čtenáře přehlédnout masivní červenou 
barvu, jíž je do katastru obce zakreslena zamýšlená rychlodráha.

Pohled to není vůbec hezký: návrh tratě směřuje od lesů Hejlice (cca místo, kde stávala jedna 
z budov bývalé drůbežárny) jihovýchodním směrem přes budovu obecního úřadu a „Sad“ pryč ze 
vsi.  Kolem  tratě  je  na  každou  stranu  zakresleno  třistametrové  ochranné  pásmo.  Do  toho 
ochranného pásma by tak „spadla“ celá horní část obce, na straně východní by z ochranného 
pásma „vypadl“ pouze pozemek s domem Václava Pejchara, na druhé straně část pozemků, na 
nichž stojí dům Daniela Horkého; všechny ostatní domy ve vsi jsou v ochranném pásmu. 

Tento vpravdě neutěšený pohled nás vedl k tomu, že 
jsme  začali  pátrat  po  tom,  v jaké  fázi  úvahy  o 
vybudování  rychlodráhy  jsou.  Kupodivu  jsme  se 
dopátrali  informací  konkrétních  a  především  po 
předchozí  studené  sprše  nadějně  vyhlížejících. 
Starostka  Světlé  nad  Sázavou  Lenka  Arnotová  se 
totiž v měsíci listopadu účastnila krajského jednání o 
perspektivách dopravní obslužnosti v kraji Vysočina 
a dozvěděla se zde následující informace: Ve vztahu 
k rychlostní železnici připadají pro náš kraj v úvahu 
tři varianty: severní, která vede mj. kolem Chotěboře; 
„naše“ jižní varianta a návrh, dle nějž by měla trať 
vést kolem stávající dálnice D1. Paní starostka se též 
dozvěděla,  že  v současné  chvíli  se  zainteresované 
orgány  přiklánějí  k variantě  „kolem  dálnice“.  Tato 
verze je totiž zdaleka nejsnazší a nejprůchodnější z 
pohledu  ekonomického,  ekologické  i  z hlediska 
získávání pozemků (v drtivé většině jde o pozemky, 
jejichž vlastníkem je stát).
Za kraj  Vysočina  byli  jednáním  o  rychlostní  žele-
znici pověřeni náměstek hejtmana pro dopravu

Václav Kodet a krajský radní Jaroslav Hulák. Ti se v těchto dnech zúčastnili klíčového jednání na 
Ministerstvu dopravy. S oběma pány máme nyní dohodnutou schůzku na začátek měsíce února, 
kde nás budou podrobně informovat o průběhu jednání na ministerstvu i o všem dalším, co o 
rychlodráze vědí. Jakmile budeme mít jejich informace k dispozici, neprodleně vás zpravíme na 
obecním webu i na stránkách příštího čísla Občasníku.

Nezávislí starostové – více peněz pro Služátky
V posledním čísle Služáteckého občasníku jsme psali  o aktivitě  „Nezávislých starostů“,  která 
přinesla navýšení peněz ze státního rozpočtu pro malé obce. Na setkání Rady kraje Vysočina se 
starosty měst, městysů a obcí kraje Vysočina, které se uskutečnilo 25. října, jsme se dozvěděli 
konkrétní  číslo,  jež  se  týká  naší  obce.  Roční  rozpočet  Služátek  by měl  být  díky chystaným 
změnám navýšen o 195 000 korun českých. Nutno přiznat, že podle humbuku a ohnivých slov 
mnoha zúčastněných a zainteresovaných jsme čekali, že navýšení bude razantně vyšší. Na druhé 
straně lepší holub v hrsti...
Staré Služátky ve fotografiích
V minulém čísle občasníku jsme se rozepsali o tom, že na webu jsou vyvěšeny fotografie starých 
Služátek. Galerie se nám od té doby utěšeně rozrostla o několik dalších pozoruhodných exponátů. 

Likvidace sloupů starého vedení proběhla v listopadu

Podzimní pohled na jednu z dominant obce


