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• Jsou-Ii o masopusté rampouchy, je úrodný rok na 
mouchy. 

• Když větrové na konec února uhodí, moc obili se na 
poli urodí. 

• Na svatého Matěje l idskě srdce okřeje , slunce 
pozře závěje , nad polem si skřivan zapěje. (24. 2.) 

• V únoru sn íh a led - v létě nanesou včely med. 
• Mnoho mlh v únoru při vodí mokrě léto. 

• ýnor bílý - pol~sílí 
• Unorova voda - pro pole 
škoda./ 
• Zelené Hromnice - bílé 
Velikonoce. (2. 2.) 
• Na Hromnice o hodinu 
více. 
• Na Hromnice jasna noc -
bude ještě mrazů moc. 
• Na svatého Valentýna, 
zamrzne i kolo mlýna. 
(14.2.) 
• V únoru když skřivan 
zpívá, velká zima potom 
bývá. 
• Jestli únor honí mraky, 
staví březen sněhuláky. 

• V únoru-Ii vítr neburácí, 
jistě v dubnu krovy kací. 
• Masopust na slunci , 
pomlazka u kamen . (20. 2.) 

• Co si únor zazelená - březen si háj í; co si duben 
zazelená - květen mu to spalí. 

• Je-Ii mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé. 
• Teplý únor - studené jaro, teplé léto. 
• Je-Ii v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen. 
• Sněhový únor - síli úhor. 
• Jedí-Ii se koblihy konec masopustu na slunci , budou 

se malovana vejce jísti na pecí. 
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• SIPO 
V minulém čísle jsme vás požádali o sdělení vašeho čísla SIPO. 

Některým z vás mnohé z řečeného nebylo jasné, proto vám vysvětlíme 

důvod, proč obecní zastupitelstvo přijalo rozhodnutí pravidelné platby od občanů 
vybírat pomocí SIPO. 

Po shromáždění všech spojovacích čísel SIPO od občanů vypracuje OÚ 
jejich seznam, který předá patřičnému oddělení České pošty. 

Princip plateb bude následující: 

Vyhlášením , popřípadě jiným způsobem (zveřejněním v tomto Informačním 
listu) bude občanům oznámeno nejpozději 30 dnů před očekávanou platbou, že 
jim bude účtována částka - například za "popelnice" a výše této účtované částky . 

V praxí: 

a) do 15. 1. bude oznámeno, že v inkasu splatném do 15. 2. bude účtována 
částka za "popelnice" 

b) do 15. 4. bude oznámeno, že v inkasu splatném do 15. 5. bude účtována 
částka za stočné apod. 

K tomuto rozhodnutí nás vedlo přesvědčení, že dojde k úspoře času vás 
občanů při placení na OÚ. 

• SČíTÁNí LIDU 
Na základě zákona Č. 158 ze dne 30. 6. 1999 bude provedeno v ČR sčítání 

lidu , domů a bytů . 

V době od 15. 2. 2001 do 25. 2. 2001 roznesou sčítací komisaři archy, které 
bude každý vlastn ík domu vyplňovat. 

Rozhodný den, ke kterému se sčítání provádí je půlnoc z 28. 2. 2001 na 1. 3. 
2001. 

Návod jak vyplnit sčítací archy vám poskytnou sčítací komisaři, popřípadě 
vzor bude vystaven na nástěnce OÚ. 

• KONTEJNERY 
Kontejnery na separovaný odpad vedle areálu ČOV budou zpřístupněny 

během měsíců února a března v následujících termínech: 

sobota 10. 2., 24. 2.,10.3.,24.3.,31.3. 

Od začátku měsíce dubna budou kontejnery opět zpřístupněny každou 
sobotu. 

Otevírací doba je 9.00 - 11.00 hod. 
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• JUBILANTI 
V měsíci únoru oslaví své životní jubileum tito následující občané: 

92 let Anežka Komínková 
85 let Marie Cesarová 
79 let Olga Hledíková 
78 let Žofie Pi palová 
76 let Vladimír Urban 
75 let Jaroslav Dobrovodský 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví 
a dobrou životn í pohodu. 

• Z HISTORIE NAŠí OBCE - STUDNY 
Ještě dlouho po založení naší obce byly studánky a místn í potok zdrojem 

veškeré potřeby vody jejich obyvatel. 

První studna byla vyhloubena v roce 1360 ve dvoře na "Horním konci". Byla 
obložena velkými kameny, z nichž dva tvoří kamenný stůl nad nádražím, při cestě 
do osady "Žáček" . Voda z ní byla vážena vahadlem. 

Postupně bylo po celé obci zřízeno dalších pět mělkých studní. 

První studna u bývalé zvoničky, před domem Č . 22 z roku 1406 sloužila 
okolním domům . Byla zasypána v roce 1909 při stavbě silnice do Prštic, stejně 
jako studna ve dvoře před nynějším domem Č. 29. 

Další dvě studny vyhloubené kolem roku 1400 jsou na dolním konci. U 
Pípalových a Jelínkových. Obě studny byly rovněž vyzděny kamenem, na 
masivním dubovém kříži jako základu . Byly též opatřeny vahadlem k vážení vody. 
Roku 1947 byly vyčištěny (byl suchý rok) a vystrojeny betonovými skružemi. 
Dřevěné pumpy byly vyměněny za kovové. 

Od roku 1805 byla vahadla vyměněna za vrtané smrkové nebo borové pumpy 
s pístem a klapkami, kde se pohybem rukověti voda čerpala trubkou do putýnek. 
Takové pumpy po čase ztrouchnivěly a musely se po 20 - 30 letech vyměnit. 

Posledním pumpařem byl p. Urban z Prštic. Éra dřevěných pump v Silůvkách 
končí roku 1950, kdy jsou tyto pumpy nahrazovány pumpami kovovými. 

Naší předkové říka l i , že voda z dřevěných pump bývala chutnější. Dřevěná 
pumpa bývala při hloubce do 6 m ze dvou dílů . V dolní kládě byl vyvrtán otvor o 
o 6 cm. 50 cm ode dna byla sací mřížka. Horní kláda měla vrtání o 0 10 cm. 
Byla opatřena pístem se 2 klapkami, táhlem a rukojetí. 

Další podobná studna bývala u panské kovárny, u Červinkových Č. 4, a na 
Trávníkách před domem Č. 12, u Havlíčkových. 

Těchto 6 obecních studní zásobovalo vodou selské domy i chaloupky od dob 
Karla IV. až do zrušení roboty roku 1848. 

Od tohoto roku si začínají větší rolníci budovat svoje vlastní studny na dvoře 
v blízkosti chlévů. Jejich hloubka je 4 - 6 m, jsou vyzděny kamenem a voda je 
čerpána dřevěnou pumpou. Takové studny měli : Jan Škorpík Č. 46, To,máš 
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Ptáček č. 49, František Vyskočil č . 45, Albín Slavík Č . 38, Václav Štefan Č . 35, 
Anton Dobrovodský Č . 33, Hanes Mikulášek Č . 32, Alois Záděra Č . 29, Jan Záděra 
Č. 59, Jakub Škorpík Č . 55, Martin Škorpík Č. 28, Ignác Zoufalý Č . 27, Jan Fráňa Č . 
21 , Rudolf Nešpůrek Č . 19 - ten neměl pumpu - tahal vodu hákem. Těchto 14 
studní hlubokých 4 - 6 m bylo vybudováno v letech 1855 - 1905. 

Po roce 1909 buduje obec další studny: u Šenkýřových Č . 105, u Sládkových 
Č . 16, u Zoufalých Č . 24, u Praxových Č . 118, u evangelické kaple a na 
Prachatičkách u Č. 96. Roku 1905 je zřízena studna u hájenky Č . 117 a roku 1913 
na místním hřbitově. Obě studny jsou 15 m hluboké. 

Rovněž občané si budují své vlastní studny. Z této doby jsou studny 
vystrojené cihlovým zdivem. V okolí bývalého rybníka Plouzka jsou studny mělké 
do 5 m hloubky a mají špatnou rezivou vodu. V Nádražní ulici jsou studny 
hluboké, u Ivoše Trenze 24 m, s kolísavou hladinou vody až 7 m. U Vačkařů Č . 
149 je studna z roku 1946, 13,5 m hluboká. Také v ulici Na nivách jsou až 16 m 
hluboké studny . Rovněž tak na Prachatičkách. Celkem mělké studny s velmi 
kolísavým stavem vody jsou na Kopaninkách a od Průšových Č . 220 ke 
Hronovým Č . 222. Také bývalá Vitamvásova cihelna má svou studnu. 

K roku 2000 je v naší obci 11 obecních studní a 136 studní soukromých. 
V žádné z těchto studní není voda zcela nezávadná, v některých je dokonce vody 
málo a musí být často prohlubovány. 135 studní sbírá vodu z nasycené 
vodonosné vrstvy v podloží, 12 z podzemních pramenů. Ty se nachází v blízkosti 
přirozených pramenišť - studánek, např. studna p. J. Nováčka v osadě "Žáček" . 

Od roku 1930 jsou pumpy nahrazovány elektrickými čerpadly , budují se první 
vodovody. Ten prvn í byl ve vile p. Trhlíka Č . 206, nyní Polákovi , potom v obou 
hospodách, u Škorpíků a na Verandě u Smržů . Dále vč. 52 (Tomáš Pipal) , 
v nových domech u nádraží, u Bílých na Prachatičkách a u Miholů Č . 161. 

Po roce 1950 začíná být koupelna a splachovací záchod standardním 
vybavením domácností a setkávání žen s kbelíky u obecních studní spojené 
s nezbytnou výměnou informací všeho druhu je téměř vzácností . 

V roce 1962 byly v Žabinci a na Trávníkách zřízeny vodní zdroje pro JZD 
Prštice a Silůvky 

Ze Žabínce je voda vedena do vodojemu na Horkách. Zdroj vody je ve výši 
275 m. n. m. a vodojem na kótě 320 m. Slouží objektům bývalého JZD Prštice. 
Dával 2,8 I.sec-1

. 

Z Trávníků je voda čerpána do vodojemu na Horkách. Zdroj je 271 m. n. m. , 
vodárna na kótě 296 m. Tento zdroj o vydatnosti 3,2 I.sec-1 (1962) zásoboval 
hospodářské středisko JZD na Nivách, drůbežárnu na Horkách, hřbitov , 
sokolovnu, školu a některé soukromé domy. 

V roce 1950 byl vybudován zdroj na Rybníkách pro uvažované hospodářské 
střed isko JZD S i l ůvky na Hložkách. Tento zdroj je dosud nevyužit. 

Za posledních 50 roků se spotřeba vody v obci několikanásobně zvýšila, čímž 
poklesla její spodní hladina a v suchých letech tím trpí mnohé studny. Tím také 
poklesl průtok v potoce "Šatava", který měl své zdrojnice i v mnoha drenážích, 
které jsou v současnosti bez vody. 
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Bohužel během posledních 50 let voda ve studních velmi utrpěla. Zatím co 
dříve si lidé na čerstvé studené vodě pochutnali , odtud název studny, dnes není 
tato voda pitná ani po převaření. 

Výjimku tvoří jen zdroj vody na Trávníkách, jehož vydatnosti, kvalitě i využití 
je třeba věnovat daleko větší pozornost. 

Špatnou kvalitu vody v našich studních způsobilo bezohledné hospodaření 
JZD Ořechov, které vpravovalo do půdy nadměrné dávky hnojiva postřiků proti 
plevelům a škůdcům. Zvláště u dusičnanů je povolená norma několikanásobně 
překročena . 

V roce 1980 byla vykopána studna pro zahrádkářskou osadu "Žáček" do 
hloubky 11 m, když před tím vrtná souprava o 130 m dále vodu ještě v hloubce 
64 m nenašla (pramenné zdroje). Tato studna dává dostatek vody pro 40 chatek 
a zahrádek v osadě. Voda je jímána do 10m3 vodojemu a odtud rozvedena po 
celé osadě. Celé dílo bylo hotovo během tří sobot na náklady členů osady. 
Studnu vykopal během soboty a neděle Z. Škorpík č . 46 včetně usazení 
betonových skruží. 

Zajímavá je též historie studny na bývalé pile č. 157, nyní V. Kavalec. 

Tak, jak se hrnuli obyvatelé z okolních obcí za výdělkem, přišel i podnikatel 
Václav Blecha z Tikovic. Sháněl vhodný pozemek na postavení pily. Chtěl koupit 
několik úzkých políček vedle obecní cihelny na Záhumeničkách . Opatrní sedláci 
ovšem neprodali , aby jim neubylo. Proto byl nucen p. Blecha koupit pozemek na 
Oklokách. 

Zde postavil parní pilu, do které dovážel vodu koňským potahem z potoka. 
Tímto způsobem ale nestačil parní stroj vodou zásobovat. Najal si proto studnaře , 
aby mu vykopal studnu. Kopalo se do hloubky 30 m. 4 m v hlíně , dále už jen ve 
tvrdé skále. Voda se však stále neukázala. P. Blechovi došly peníze a už nemínil 
dále kopat. Studnař jej však podvedl. Vzal do studny trochu vody a namočil 
těžené kamení s tím, že voda už je blízko. To udělal ještě několikrát. Tak kopali 
ještě půl roku ve tvrdé skále. Ani ve 37 metrech však žádná voda nebyla. 

Nezbývalo, než vodu přivést odjinud. Vykopali novou studnu u potoka blízko 
Jakšova křížku . Byla jen 5 m hluboká a vody měla dostatek, ale bylo třeba položit 
potrubí na pilu. Postavil parní stroj, který by čerpal vodu. 

Tím se podnikatel zadlužil a zkrachoval. Pila byla zrušena a rozebrána. Katr 
byl prodán do Dolních Kounic p. Prchlíkovi a budova p. Nepejchalovi do Silůvek , 
který si z materiálu postavil rodinný domek Pod lípami č. 163. 

Pan Blecha měl smíšené manželství, jeho žena Marie byla ze Šumic a hlásila 
se k Němcům . Byli proto roku 1945 i s dospívající dcerou Olgou odsunuti do 
Rakouska. 

Tím ale historie studny na Pile zdaleka nekončí, ale prozatím dost, snad až 
někdy příště . 

Pokusil jsem se objasnit vývoj využívání vodních zdrojů v naší obci. Bůh jí 
stvořil pro všechny živé tvory dostatek, dobrou a zadarmo. Je pouze na nás, na 
lidech, abychom svou činností nezpůsobili vody nedostatek, ve špatné kvalitě a 
ještě za peníze. 
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• Z HISTORIE NAŠí OBCE - HYDROLOGICKÉ POMĚRY 
Vzhledem k tomu, že se stále více občanů zajímá o životní prostředí , k němuž 

patří i voda, jako jedna ze základních potřeb nutných k přežití člověka, pokusím 
se srozumitelně informovat o hydrologické situaci v naší obci. 

Toto téma je vlastně volným pokračováním témata předchozího "Studny" . 

Dostatek dobré pitné vody byl od založení obce základní podmínkou k přežití 
jejich obyvateL 

Ještě před 50 lety stačilo vykopat studnu a pokud se narazilo na vodu, tak byl 
problém vyřešen. 

Dnes sice již studny máme, ale voda v nich je závadná, nebo je jí někdy málo. 
Podívejme se nyní čím to je. 

Hlavními zdroji vody dříve byly: 

1. Dešťové srážky 500 mm za rok na ploše 700 ha = 
2. Přítok podzemními prameny 
3. Přítok povrchovou vodotečí 

Během roku odteklo: 

30 000 m3 potokem 

Zdroje celkem 

1 200 000 m3 se vypařilo do ovzduší 
1 800 000 m3 využila vegetace 

493 000 m3 vsáklo do půdy 
7 000 m3 se odebralo ze studní 

3 500 000 m3.rok-1 

8000 m3 rok-1 

27600 m3.rok-1 

+ 8000 m3 Gen pokud byly naplněny všechny tři rybníky o ploše 8 ha) 

A pro srovnání , jak je tomu v dnešní době: 

1. Srážkové manko - při srážkách 450 mm za rok činí 350 000 m3 vody za 
rok. 

2, 3. Přítok podzemními prameny a potokem je o něco nižší než dříve . 

Zvýšil se odtok z jarního tání a z přívalových srážek o 12 000 m3
. 

Odpařováni do ovzduší je téměř stejné. 

Využití vody vegetací zůstává též stejné. Změnilo se jen skladbou 
pěstovaných plodin na orné půdě, pokud mají rozdílnou absorpční schopnost 
(vojtěška). 

Tímto výše uvedeným zvýšeným odtokem a srážkovým deficitem se snížil 
však do půdy. 

K tomu všemu je třeba přičíst ještě zvýšený odběr ze studní na 25 200 m3.rok-1
. 

Z toho je patrné, že podzemní prameny i vodonosné vrstvy jsou menšími 
vsaky ochuzeny a dochází ke snížení vydatnosti pramenů, a tím také ke snížení 
hladiny ve vodonosných vrstvách. 

Konečným výsledkem je potom stav vody v našich studních. To je 
dlouhodobý vývoj a týká se většiny našich studní. 

Jsou tu ovšem místa s příhodným geologickým profilem, od Průšových , přes 
Kopalovi až ke hřišti , kde hladinu vody ve studnách ovlivní mokrý rok , či dokonce 
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jarní tání sněhu . Potom bývá dostatek podzemní vody nejen ve studni , ale i ve 
sklepích . 

Ve vlhčích letech vyvěrají v poli na Poloudělí u Réže dokonce Artézské 
prameny. 

Tyto veškeré informace se týkají standardních hloubených studní v obci. 
Studny vrtané , jako mají Vyskočilovi č . 208, Dobrovodský Ctibor, Šalplachta Jan, 
Dobrovodský Jan na Nivách, V. Kavalec a Levíčkovi, jakož i vrty v Žabinci , na 
Trávníkách a na Rybníkách jsou na tom, co se týče stability hladiny i jakosti vody 
jinak, ale to není předmětem těchto informací. 

Jelikož se odběr vody v posledních letech již stabilizoval, nehrozí akutní 
nebezpečí nedostatku vody, až na lokality v ulici Nádražní a na Prachatičkách. 
Nakonec budeme závidět našim předkům tu zdravou studenou chutnou vodu 
z dávných okovů či dřevěných pump. 

Veškeré tyto dnešní problémy s vodou jsou jen dílem člověka a jeho chování 
k přírodě. Není to ovšem pouze jen náš problém. I okolní obce již znají cenu pitné 
vody a situaci řeší mnohdy na náš úkor. 

Naše obec byla součástí projektu skupínového vodovodu pro Prštice, Silůvky 
a Radostice z Bobravského prameniště . K realizaci stavby v naší obci nedošlo. 

Byli jsme neteční k budování vrtu na Šlapánsku o vydatnosti 6 I.sec-1
, jehož 

voda pochází z našeho území. 

Také si dost nevážíme vlastních vodních zdrojů s dobrou vodou , třeba tím, že 
došlo ke změně projektu přivaděče splašků z Prštic do ČOV v Silůvkách. 
Současná trasa potrubí vede 5 m od naší studny. Uvedením kanalizace 
v Pršticích do provozu je naše studna vystavena riziku znečištění posledního 
zdroje pitné vody v obci. 

Potom už zbývá jen ověřit vydatnost prameniště a kvalitu vody v Kravím dole, 
nebo se napojit na vodu z Víru. 

Je třeba se rozhodnout včas, aby nám ta nepostradatelná voda nepřišla příliš 
draho. 

• ÚNOR 
Únor je druhý kalendářní meslc 

v roce, poslední měsíc zimy a jednou 
za čtyři roky i měsíc přestupný. Jeho 
název souvisí se slovem nořit, protože 
v tomto měsíci se led noří, láme a 
puká. 

Anglicky - February, francouzsky 
- février, latinsky - Februarius, ma
ďarsky - február , německy - Februar, 
polsky - luty, rusky - cpeepaI1b, slo
vensky - február. 

Kronikář obce Si/ůvek 
Zdeněk Škorpík 
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• ZIMNí STOPOU OKOLO SILŮVEK 

V sobotu 13. ledna 
2001 jsme pořádali již 22. 
ročník zimního závodu 
dvojčlenných hlídek "Zim
ní stopou okolo Silůvek". 

Sešly se zde děti 

z Brna, Břeclavi , Podi
vína, Kyjova, Adamova, 
Blanska, Skalice nad Svi
tavou, Vojkovic , Prštic a 
Silůvek. 

Výsledkovou listinu 
z tohoto závodu jste si 
mohli přečíst ve druhé 
polovině měsíce ledna na 
nasl nástěnce vedle 
obchodu pana Hrdličky. 
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vedení oddílu 
Sokolík Si/ůvky 

Na závodech se sétkávají oddíly z CR 

Běželi otec S · d-ítětem,-
jež se hřálo ~ kočárku 
SILŮVKY (1081>$I"ri.o- ' 
nou, teč mrznoučí krajinou 
běhali v sobotu účastníci 
závoduZlmnfstopou oko
loSlIůvek. 

Na startu se sešlo 142 spoI1:oy· 
ci, z nichž nejrriladšímu byl 
teprve jeden rok a tři měsíce. 
"Ten závodil v teple kočárku v 
kategorii rodičů s potomky. 
Spolu . s tatínkem · tvořili ku
riózní · dvojici, jedinou s ·ko
čárkem, pro kterou jsme mu
seli vymyslet .schůdnější a 
kratší trasu," říká pořadatel 
závodů Radek Neužil. 

Zimní stopou sejiž podva
advacáté vydaly hlavně děti 
~e základních škol: Musely ab-

. sol~ovat zhruba tříkilťlme.t~o
vou tt&su lesnatým kopcovi
tým terénem a během závodu 
plnit na stanovištích jedno
duché úkoly. Napřiklad ose
kávatdřevo, poznávat přírod
niny, .mapová značení, jezdit 
na ·sáňká<:h, a to třeba i bez 
sněhu. Vítězové dostali kro
mě diplomů také ešusy, kari
matky, puzzle, batohy či lega. 

Letos se klání účastnili zá- ~ 
stupti dvaceti oddílů celostát- g 
ních organizací YMCA, Junák, : 
RezekVítek a dalších. "Některé 
oddíly sem ·jezdí den předem, ~ 
aby si mohly v předvečer zác .... 
vodů společně posedět, vyrriě- ~ 
nit zkušenosti, ukázat kroni- § 
ky. Vidí se třeba jen jednou do & 
roka," poznamenal R. Neužil. 
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• MAŠKARNí OSTATKY 
Tělocvičná jednota Sokol Silůvky pořádá v sobotu 17. února 2001 

v sokolovně tradiční Maškarní ostatky. 

Začátek je ve 20.00 hod. K tanci a poslechu hrají SOS pod vedením Jiřího 
Ryšavého. 

Vstupné 45 ,- Kč , masky vstup zdarma. 

srdečně zve TJ Sokol 

• DĚTSKÝ MAŠKARNí PLES 
Tělocvičná jednota Sokol Silůvky zve všechny děti a rodiče na dětský 

maškarní ples v neděli 25. února 2001 ve 14.00 hod. v sále sokolovny. 

Bufet, občerstvení , krásné masky a soutěže zajištěny . 

• KNIHA O IVANČiCíCH 
Andrea Schwendtová a kolektiv: Ivančice . 

Výpravná práce stojí na pomezí reprezentativního obrázkového informatoria a 
zasvěceného vlastivědného textu. Sleduje osudy města, památek i obyvatel od 
13. století do současnosti. Kniha ukazuje, že ivančický společenský život byl 
dlouho svázán českokrumlovskou vrchností i jednotou bratrskou. Obšírně také 
pojednává o osobnostech spjatých s městem - překladateli a spisovateli Janu 
Blahoslavovi, vyšehradském kanovníku a spisovateli Beneši Metodu Kuldovi , 
malíři Alfonsi Muchovi , spisovateli Janu Procházkovi, herci Vladimíru Menšíkovi . 

Tuto knihu vydalo nakladatelství Straight Efforts, Ivančice 2000 

• POCIT BEZPEČí 
Rozličné krádeže v naší obci neustále pokračují (vykradená škola , zvonička, 

automobily, ... ). Žádáme vás proto o zabezpečení vašeho majetku a ke zvýšení 
ostražitosti. 

Kriminalita je obecný jev, který provází celé lidské dějiny. Nikdy nebude 
území, či lidská společnost , kde by byla kriminalita a její důsledky v zanedbatelné 
míře . Snad jen v úvahách některých idealistických filosofů existuje lidské 
společenství bez kriminality. 

Převážná většina občanů se nejvíce obává vloupání do nemovitostí. Stejně 
velké nebezpečí představují i krádeže aut a věcí z nich a kapesní krádeže. 

O tom, že pocit bezpečí je jednou z nejdůležitějších lidských potřeb , již dnes 
opravdu nikdo nepochybuje. Podstatná část občanů už také pochopila , že je 
nutné, aby si chráníla svůj majetek především sama. 

Snem většiny z nás je klidné, útulné a bezpečné zázemí, kam se můžeme 
vracet. Sem jsme na omezenou dobu ochotni umožnit přístup návštěvám 
příbuzných nebo přátel. Ve většině případů se jedná - mimo auta - o náš jediný 
majetek. Bezpečné obydlí je v podstatě to základní a rozhodující , co kromě 
práce, která nás baví, a zdraví potřebujeme ke spokojenému životu . 

9 
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Nemají-Ii lidé dlouhodobě pocit bezpečí, znehodnocuje se jejich život, a tím 
ovzduší v celé společnosti. 

Mylná je představa některých lidí, že jim případný zloděj nemá co ukrást. 
Jejich věci prý nemají žádnou větší cenu., jde jen o běžné zařízení bytu a osobní 
předměty. Tímto málo zodpovědným přístupem k ochraně svého majetku se 
dopouštějí veliké chyby. I starší věci, které jsou v domácnosti, mají pro některé 
zloděje cenu. Všichni zloději se nezaměřují jen na špičkové výrobky a předměty. 

Vykradení domácností bývá pro každého postiženého šokem. Mimo 
ukradených běžných věcí (spotřební elektronika) jde mnohdy i o ztrátu předmětů, 
ke kterým mají občané intimní vztah (rodinné šperky, fotografie, listiny atd .). 
V některých připadech zanechá zloděj po sobě spoušť (rozházené věci, poničený 
nábytek apod.). 

Ze statistik , sestavených podle způsobů vniknutí do objektů, vyplývá, že 
pachatelé se dostávají do objektů nejčastěji zejména: 
• Hlavní dveře 40,7 % 
• Okno 31,0% 
• Zadní dveře 9,0 % 
• Mříž 3,5 % 
• Plot 2,2 % 
• Okenice 2,0 % 
• Výlohy 1,5 % 
• Sklep 1,3 % 
• Dveře z balkonu 1,2 % 
• Stěna, podlaha, strop 1,0 % 
• Jiným způsobem 6,6 % 

(střechou , balkonem, po bleskosvodu, větračkou, apod.) 
Výše uvedená procenta by měla u každého zodpovědného občana vyvolat 

zájem a následně konkrétní kroky k zabezpečení svého majetku. 
Nejprve by měl každý začít u toho, co může ovlívnit sám - korigovat své 

jednání: 
• nechlubit se svými majetkovýmí poměry, 
• při odchodu z domu vždy pečlivě uzamknout dveře na dva západy, 
• nepřechovávat doma větší množství peněz v hotovosti, šperky a jiné cennosti, 
• udržovat dobré vztahy se sousedy, všímat si podezřelých, neznámých lidí, 
• do svého bytu dovolit vstoupit jen osobám důvěryhodným, 
• včas vybírat domovní schránky, 
• vyplatí se dobré osvětlení nejbližšího okolí svého obydlí, 
• věnovat pozornost dokonalé přehlednosti prostoru před nemovitostí , odstranit 

tmavá zákoutí tvořená vzrostlýmí keři a křovinami, 
• na zvonky, schránky a dveře uvádět příjmení v množném čísle, bez titulů, 
• mít se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí 

podomní prodej či jiné služby. Může to být trik, jak si otipovat váš dům. 
Nepodlehněte naléhání těchto osob, slušnost na ně většinou neplatí, zavřete 
před nimi dveře , v žádném případě je nepouštějte dále; 

• pro případ vykradení je vhodné si pořídit seznam či fotodokumentaci 
cennějších věcí (typ, výrobní číslo apod.). Nemusí jít jen o nejdražší předměty . 

10 
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Důležitá je i hodnota historická či subjektivní. Tyto informace pomohou policii 
při pátrání a pojišťovnám při likvidaci pojistné události. 

Před odjezdem na delší dobu (služební cesta, dovolená, léčení v lázních apod.) 
je nutné zejména: 
• nezveřejňovat odjezd předčasně , 
• nezatahovat rolety a žaluzie, 
• svěřit klíč spolehlivému sousedovi, který bude dům pravidelně kontrolovat, 

vybírat poštovní schránku a vytvoří tak zdání, že je byt stále obydlen. 
• využít elektronická zařízení, která v určitých časových intervalech spínají 

nezávisle na přítomnosti osob televizi, rádio či ovládají osvětlení uvnitř nebo 
vně obydlí - tím opět vznikne dojem, že je někdo doma. 
Dalším krokem při ochraně obydlí jsou mechanické úpravy a zabezpečení 

nejrizikovějších míst objektů - dveří a oken. 
Nejzranitelnějším místem všech objektů jsou vstupní dveře. Obecně je lze 

rozdělit podle toho, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Dřevěné dveře se 
dřevěnými zárubněmi mohou na první pohled vypadat masivně, ale pokud nejsou 
opatřena některými z mechanických zábranných prostředků, představují pro 
zloděje jen malou překážku. 

Pokud máte dveře v ocelových zárubních, tak je jejich kvalita a prostupnost 
bez dodatečných úprav a přídavných bezpečnostních prvků stejná jako u 
předchozích. Kovové zárubně se dají snadno roztáhnout heverem. Dobré je 
používat bezpečnostních zárubní. 

Vstupní dveře jsou totiž navrhovány především z hlediska estetického a už 
méně je brán zřetel na jejich mechanickou odolnost a bezpečnost. 

Zámkovou cylindrickou vložku překonávají zloději nejčastěji rozlomením, 
odvrtáním nebo otevřením planžetou. 

Rozlomení vložky zámku lze zabránit pořízením protizlomové vložky nebo 
bezpečnostního kování. 

Odvrtání vložky zámku můžeme čelit kováním s ocelovou krytkou vložky. 
Otevření vložky planžetou lze například ztížit bezpečnostní vložkou 

s překrytým profilem . 
Proti vysazení lze použít mechanických zábran vysazení pantů . 

Proti vyháčkování se dají dveře zajistit pomocí západek neotvíraného křídla -
šrouby, kolíky nebo ocelovou vzpěrou . 

K zabezpečení vstupního dveřního prostoru je nejvhodnější použít 
bezpečnostní dveře . 

Bezpečnostním hazardem je používání zámků na dozický či obyčejný klíč, 
stejně jako montáž bakelitových štítků a zámků . 

Bezpečný dveřní zámek musí být odolný vůči násilí, vrtání a musí být opatřen 
bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo "motýlkovým" klíčem trezorového typu. 

U bytelných dveří mnohdy postačí jejich doplnění příčnou závorou nebo 
rozvorovým systémem do všech stran . K ochraně osob, které jsou uvnitř domu, je 
vhodný přídavný zámek opatřený řetízkem nebo kovovým vymezovačem vůle 
pootevřených dveří či dveřním zastavovačem. K pozorování osob přede dveřmi 
se využívá panoramatické kukátko, které zobrazuje prostor i těsně přede dveřmi 
pod úrovní kukátka . 
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Zábranné prostředky lze vhodně kombinovat podle toho, nakolik chceme 
zlodějům ztížit Jejich "práci". Zde je nutno upozornit, že nic na světě není 
absolutní, tedy ani zabezpečení domácnosti. To bude vždy v určitém poměru 
k riziku, které chceme snížit. Čím lépe si zabezpečí každý vlastník svůj majetek, o 
to klidněji může usínat. 

Mechanické prostředky zvyšují odolnost vstupních dveří určitým způsobem, 
který se dá vyjádřit prodlouženou dobou, potřebnou k jejich překonání. 

Dalším důležitým bodem ochrany obydlí jsou okna nebo skleněné plochy. 
Patří k nim i skleněné výplně dveří, prosklené balkonové dveře, apod. Sklo plní 
funkci ochranou , ale hlavně je zde pro dostatečný prostup světla. 

Tak jako u dveří lze i u oken podle potřeby kombinovat různé možnosti 
zabezpečení, například: 

• nalepením bezpečnostní folie (možná kombinace s protisluneční fólií nebo 
s folií zabraňující zbytečnému prostupu tepla sklem z místnosti), 

• zasklením bezpečnostním vrstveným nebo polykarbonátovým sklem, 
• bezpečnostními žaluziemi, 
• různými typy okenních a balkonových mříží , 
• použitím kvalitních uzavíracích mechanismů. 

Při ochraně okenních prostorů je nutno věnovat pozornost zejména těmto 
komponentům: rámu, okenním překladům a parapetům, závěsům, okenním 
křídlům , sklu , uzávěrům a kování , okenicím, mřížím a roletám. 

Rám okna musí být pevný, ať je vyroben z jakéhokoliv materiálu, řádně 
ukotven ve zdi a pevně spojen. 

Je třeba věnovat pozornost i dobrému oplocení a zabezpečení dalších 
dveřních a okenních prostorů (balkon, sklepní okna, garážová, koupelnová a 
dílenská okna , vikýř apod.). 

Oplocení slouží nejen k vymezení hranice pozemku, ale i jako určitá forma 
ochrany obydlí a zároveň dotváří vzhled a architektonický ráz celé stavby. 

Na závěr je třeba připomenout i ochranu prostoru dvorů - volně pobíhajícího 
psa . 

Přejeme vám všem, kteří máte dostatečně zabezpečen svůj majetek příjemný 
a ničím nerušený spánek. 

RADIO PHILIPS 
GRIIMOPHONE IMPORT COMPIINY 

K. At1lrr (fJ Co. 

BRNO. NAMI!STI SVOBODY ~ 

Vydává Oú Silůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 66446 Prštice u Bma 
tel.: 05/47225127, E-mail: obec.siluvky@iol.cz 
Uzávěrky příspěvku , námětů a nápadů pro příští číslo do 20.2.2001. 
Jakékoliv dotazy a připomínky týkající se tohoto Informačního listu 
adresujte na: radek@porthos.geogr.muni.cz 
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