UPOZORNĚNÍ
1/ Do 30. 11. 2011 je nutné uhradit vyúčtování vodného (Bouzov a Olešnice) a stočné
(všechny obce) za rok 2011.
2/ Připomínáme podnikatelům, kteří nemají uhrazený poplatek za odvoz odpadů,
aby jej neprodleně uhradili.
3/ UPOZORŇUJEME ODBĚRATELE VODY Z OBECNÍHO VODOVODU, ŽE VODOMĚRY MUSÍ BÝT
PŘÍSTUPNÉ K PROVEDENÍ ODEČTU SPOTŘEBY VODY.

SDĚLENÍ
1/ Protože začala topná sezona, je třeba nahlásit na OÚ veškeré problémy související
s topením. V průběhu listopadu přijede do Bouzova technik, který se podílel na realizaci
topného systému a bude podle potřeby konzultovat s jednotlivými zájemci přímo na místě
samém případné nedostatky.

Víte, že














Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo mimo jiné i pořízení změny Územního
plánu obce, která se bude týkat těchto oblastí:
- rozšíření rozvojových ploch na bydlení
- změny v umístění ČOV
- vynětí lokality pro akumulaci povrchových vod v Jeřmani
dokončuje se dokumentace k územnímu rozhodnutí na výstavbu čističky odpadních vod
restauruje se kříţ před kapličkou ve Hvozdečku
byl obnoven kříţ u silnice z Hvozdečka na Bouzov díky paní Pavle Sloukové z Hvozdečka
práce spojené s poloţením asfaltového koberce mezi Bouzovem a Slavětínem se posunují
na jaro roku 2012
byly podány ţádosti o dotaci na rekonstrukci náměstí v Bouzově a úpravu místní komunikace k hradu na regionální operační program. Vzhledem k tomu, ţe regionální radou
nebyly vzneseny ţádné připomínky k těmto ţádostem, předpokládáme následné uzavření
smlouvy o získané podpoře
jednání Krajského soudu v Olomouci, které má řešit odvolání LČR k předání majetku
bývalého lesního druţstva bylo nařízeno na 15. listopadu 2011. Jen pro připomenutí:
obec se o tento majetek soudí uţ sedm let.
27. září 2011 byla v Litovli otevřena dětská cyklotrasa
26. listopadu 2011 proběhne sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů, podrobné
informace na letáku dále v novinách
Státní hrad Bouzov připravuje:
27. – 30. 10. 2011 – Duchové a strašidla, večerní kostýmované prohlídky
3., 4., 10., 11. 12. 2011 – Advent na hradě, prohlídky s předváděním vánočních zvyků
a ochutnávkou vánočních jídel

POZVÁNKA
na veřejné projednání dopracované dokumentace pro
„STANOVENÍ DOBÝVACÍHO PROSTORU HVOZDEČKO A
NÁSLEDNÁ HORNICKÁ ČINNOST NA LOŽISKU
HVOZDEČKO – HOLÝ VRCH“
Termín jednání: úterý 25. října 2011 v 17,00 hod.
Místo: Bouzov, radniční sál
Program jednání:
- zahájení a přivítání hostů: starosta Obce Bouzov Ing. Zdeněk Foltýn
- úvodní slovo: jednatel AGIR, spol s r.o. Ing. Karel Novotný
- závěry dopracovaných dokumentací: zpracovatel dokumentace Ing. Charouzek
(GET) + autoři jednotlivých studií – hydrogeologie, vliv na kras, technologie
- zásady územního rozvoje Ol. kraje za oblast ložisek nerostných surovin:
zástupce ČGS
- diskuse

ČERNÉ SKLÁDKY

Loni v září jsem na základě anonymního upozornění nabádal občany Hvozdečka, aby se
nebáli upozornit sousedy i přespolní, že si nepřejí, aby jejich nepotřebné odpady hyzdily
okolí tak pěkné vesnice, jako je Hvozdečko. Po roce se problém s vyvážením odpadů na
černou skládku pod cestou do Pání hory a na místo bývalé odchovny prasat řešil znovu.
Tentokrát na schůzi zastupitelstva obce vystoupil pan Pavel Krampla s výzvou, aby obec
konečně s tímto nepořádkem udělala pořádek. V diskuzi se ozvalo několik návrhů, jak
zabránit dalšímu navážení odpadků i jak stávající černé skládky zrekultivovat.
Zodpovědnost ale nesporně zůstává na nás, představitelích obce.
Letos už zřejmě nebude čas ani peníze na rekultivace černých skládek nejen u
Hvozdečka. Bude nutno jednat s vlastníky pozemků, vybrat dodavatele prací a hlavně
najít v rozpočtu na příští rok potřebné peníze. Vše ale bude zbytečná práce a bez užitku
utracené obecní finance, pokud se budou dál objevovat na těchto nebo jiných místech
nové odpadky. Zkusme tedy všichni udělat něco pro to, aby naše životní prostředí bylo
krásnější a zdravější i za naším plotem a v obecním rozpočtu bylo víc peněz třeba na
opravy cest.
Z pověření zastupitelstva Ing. Karel Zatloukal, místostarosta

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci setkání horkovzdušných balonů na
Bouzově. Jedná se o velmi významnou společenskou akci, která má v naší obci už dlouholetou
tradici.
Poděkování patří také všem společenským organizacím, které se podílejí na pořádání
kulturně sportovních akcí v jednotlivých místních částech Bouzova. Je jich v průběhu roku
skutečně celá řada a obec tak patří díky tomu k velmi aktivním v rámci Olomouckého kraje.
Ing. Zdeněk Foltýn
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MěÚ LITOVEL INFORMUJE:
Plánované technologické odstávky systému CDBP (cestovní doklady s biometrickými
prvky) v souvislosti s implementací e-OP (občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a
kontaktním elektronickým čipem)
Cestovní doklady:
1. první odstávka systému CDBP je plánovaná v termínu od 17. listopadu 2011 od
6.00 hod. do 21. listopadu 2011 do 6.00 hod.
2. druhá odstávka proběhne v termínu od 23. prosince 2011 od 16.00 hod. do 2.
ledna 2012 do 6.00 hod.
V této době nebude možné zpracovávat žádosti o vydání e-pasů, ani nebude možné
biometrické cestovní pasy předávat.
Nejzazší termín pro ukončení nabírání ţádostí o vydání e-pasů je stanoven na 19.prosince
2011.
Odstávka se netýká vydávání cestovních pasů typu „blesk“.
Od 1. ledna 2012 se tituly do cestovních dokladů zapisovat nebudou
Občanské průkazy:
Moţnost poţádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými, který
se bude vydávat do nabytí účinnosti novely zákona o občanských průkazech, lze nejpozději
do 14. prosince 2011 u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu (u nepříslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu lze ţádost podat
nejpozději do 30. listopadu 2011)
Od 1. ledna 2012 bude žádosti o vystavení občanského průkazu přijímat pouze Městský
úřad Litovel, Havlíčkova 818.

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
24. Boček Kuna - poslední z rodu Kunštátů na Bouzově
Na rozdíl od předcházející části,v níţ jsme měli problémy s datováním vlastnictví
bouzovského panství, se v dnešním vyprávění opět dostaneme na pevnou půdu a budeme
moci uvádět přesné letopočty. Tím datem, od něhoţ budeme dále pokračovat, je rok 1481.
Uvedený rok je pro nás významný. Tehdy byl totiţ bouzovský hrad s celým panstvím
zapsán do zemských desk dalšímu příslušníku mocného rodu Kunštátů, Bočkovi Kunovi, i
kdyţ je moţná získal jiţ dříve. Podle tohoto zápisu byl prodávajícím Jiří Kostka Hrabiše
z Postupic, o němţ jsme jiţ psali. Jak je moţné, ţe bylo v dokumentech zcela vynecháno
jméno následujícího majitele, Jana ze Šelmberka? V tomto případě se bohuţel musíme
spokojit s domněnkami. Podle názoru jednoho z olomouckých historiků tomu bylo proto, ţe
se tehdy v důsledku válečných událostí všechny majetkové přesuny nezapisovaly a kdyţ byly
později doplňovány, byl prodej mezi třemi majiteli v zájmu rychlosti zápisu zestručněn a byl
uveden jako obchod mezi Jiřím Hrabišem Kostkou a Bočkem Kunou.
Vraťme se ale k Bočkovi Kunovi. Nejprve je třeba uvést na pravou míru jeden omyl, se
kterým se pravidelně setkáváme v literatuře o bouzovském hradu. Často se v ní uvádí, ţe
Bouzov kdysi vlastnily dvě větve Kunštátů. I v našem putování jsme dříve kvůli zjednodušení
jmenovali pouze dvě. Chceme-li ale být zcela přesní, pak těch větví, jejichţ příslušníci
vlastnili Bouzov, bylo ještě jednou tolik. Tak tedy: nejprve zde sídlili majitelé z kunštátské
(někdy zvané bouzovské) větve, pak z větve poděbradské, k níţ patřil např. Jiří z Poděbrad a
jeho otec Viktorin, za nezletilého Jiřího bylo bouzovské panství ve správě jeho poručníka
Heralta z třetí větve, líšnické, a naposledy Boček Kuna. O třech prvních větvích jsme jiţ psali,
Boček Kuna, o němţ budeme hovořit nyní, patřil do větve čtvrté, boleradické.
Boleradická větev Kunštátů byla pojmenována podle obce, leţící poblíţ Hustopečí na jiţní
Moravě. Za jejího zakladatele je povaţován Vilém z Boleradic, který byl ve 2. polovině 14.
století nejvyšším komorníkem brněnského soudu, coţ byla tehdy jedna z nejvyšších funkcí na
Moravě, a vlastnil v okolí Boleradic řadu vesnic. Jeho příbuzní měli své majetky i v okolí
Prostějova, např. v Čechách pod Kosířem a v Ohrozimi. A do čtvrté generace této větve patřil
vedle svých dvou bratrů, Jana Kuny a Čeňka Kuny, i náš bouzovský Boček Kuna z Kunštátu.
Po smrti svého otce, Kuny staršího, hospodařili všichni bratři několik let společně, ale pak
se jejich cesty rozdělily. Nejstarší, Jan Kuna, se s pomocí Jiřího z Poděbrad usadil v Hodoníně
a začal toto město i hrad, který město chránil, postupně opravovat. Po něm odešel z rodných
Boleradic druhý syn, Čeněk, který také vstoupil do sluţeb krále Jiřího a získal od něho Nový
Hrad u Blanska, který králi slouţil jako významné centrum v jeho bojích s králem Matyášem
Korvínem. Pro úplnost ale dodejme, ţe Matyáš ve válkách s českým králem tento hrad dobyl
a pobořil. Po smrti krále Jiřího se pak Čeněk přestěhoval do středních Čech, kde se stal
hejtmanem kolínského kraje.
Na Boleradicích proto zůstal pouze nejmladší syn, Boček Kuna. Není přesně známo, kdy
Boleradice opustil, ale právě onoho jiţ vzpomínaného roku 1481 se poprvé podepisoval jako
Boček Kuna z Bouzova. Vzhledem k tomu, ţe se od tohoto roku zúčastňoval zasedání
zemského soudu nejen v Brně, ale také v Olomouci, můţeme se domnívat, ţe se Bouzov stal
postupně jeho hlavním sídlem, na němţ trvale bydlel.
Neţ se budeme věnovat jeho zásluhám o rozkvět bouzovského panství, řekneme si pár slov
o jeho ţivotě rodinném. Boček byl snad dvakrát ţenat, ovšem o jeho první ţeně není nic
bliţšího známo, jen to, ţe spolu měli syna Václava, který zemřel v mladém věku a stejně jako
jeho otec Boček se psal „z Bouzova“. Více je známo o jeho druhé ţeně, která se jmenovala
Eliška z Kamenné Hory. Svého manţela Bočka přeţila o 36 let a měli spolu celkem devět
dětí, které pak představovaly další generaci boleradických Kunštátů.
Po zapsání Bouzova do zemských desk začal Boček Kuna projevovat o rozkvět panství
trvalý a intenzivní zájem. Bylo to nezbytně nutné, protoţe Bouzovsko v době česko-

uherských válek mezi králi Jiřím a Matyášem velice utrpělo, coţ dokazuje i skutečnost, o
které jsme se jiţ zmiňovali, ţe celá řada vesnic trvale nebo dočasně zpustla. Proto se na
panství se začaly po válce stavět nové mlýny (např. v Lošticích) a ve stejném městečku
vzniklo také další mýto, které souviselo s poválečným rozvojem dálkového obchodu. Ovšem
nejvýznamnějším počinem Bočka Kuny bylo zřízení hamru (vodní kovárny) na zpracování
ţelezné rudy, který byl postaven na Dolech. Ruda sem byla dováţena od Ludmírova z kopce
Rudka, z Hvozdu, od Březiny a podle některých autorů se těţila také přímo v Dolech. Provoz
hamru se ale neobešel bez komplikací. Sousední pán Oldřich z Boskovic a na Cimburku,
majitel panství Trnávka, ţaloval Bočka Kunu, „ţe při svém hamru novém pod Búzovem
udělal stav, jeţto pro ten stav ţádných ryb z Moravy nedostává“. Jak spor dopadl, nevíme,
ovšem hamr zůstal na stejném místě i nadále.
Z hlediska rozlohy bouzovského panství je důleţitý rok 1490. Tehdy Boček Kuna prodal
Boleradice a v následujících letech ještě další poslední vsi, které po otci na jiţní Moravě
vlastnil, a naopak přikoupil k Bouzovu celé původní panství líšnické, které do té doby patřilo
Janu Heraltovi z Kunštátu a Plumlova, Bočkovu příbuznému z líšnické větve Kunštátů. Díky
této koupi se podle zápisu v deskách zemských rozšířilo bouzovské panství o městečko
Líšnici a obce Lechovice, Pavlov, Podolí (u Mohelnice), Podolíčko, Studenou Loučku,
Veselí, Vyšehoří, pusté vsi Bušín a Úvoz a o části pustého Svojanova (u Maletína) a Ţadlovic.
Kdyţ si v duchu představíme hranice tehdejšího bouzovského panství, vidíme, ţe zabíralo
velmi rozsáhlé území od Hvozdu na jihu po Podolíčko u Mohelnice na severu, od Loštic na
východě po Studenou Loučku a Svojanov na západě.
Ani Boček Kuna však na Bouzově nepobyl dlouho. Jiţ v roce 1494 prodal celé spojené
bouzovské a líšnické panství představiteli dalšího významného rodu, Hanuši Haugvicovi
z Biskupic.
Po prodeji bouzovského panství zbýval Kunovi jiţ jen jeden rok ţivota. A kde ho
proţil? Z Bouzova se přestěhoval do Vizovic, v nichţ získal práva na zaniklý klášter
Smilheim, který se podle některých pramenů pokusil obnovit. Vzhledem k tomu, ţe klášter i
celé vizovické panství patřilo celému rodu pánů z Kunštátu, všichni jeho příslušníci se
dohodli, ţe tento majetek svěří Bočkovi. Ještě před svou smrtí ho pak Boček převedl na svou
manţelku Elišku z Kamenné Hory.
Na podzim roku 1495 Boček Kuna z Kunštátu zemřel a byl pochován ve vizovickém
klášterním kostele. A jím se také loučíme s kunštátským rodem, který vládl na Bouzově téměř
sto let.
Jiří Marek

PODĚKOVÁNÍ
Římskokatolická farnost v Bouzově děkuje všem občanům Bouzova, kteří finančně přispěli na hodovou mši
sv, která byla sloužena za živé a zemřelé občany Bouzova. Tento finanční obnos byl použit na potřeby
kostela.
Farnost Bouzov
PRODÁM ČLENSKÝ PODÍL NA DRUŽSTEVNÍ BYT 3+1 V BLAŽOVĚ.
CENA DOHODOU. MOŽNOST PŘEVODU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ.
TEL. 604 373 386.

Ing. Anna Beranová zhotoví dušičkové vazby:
- věnce a kytice ze sušených i umělých květin
- řezané i hrnkové chryzantémy
Objednávky: Anna Beranová, Bouzov 49, tel. 731 526 822

TANKOVACÍ AUTOMAT KOZOV !!!! A K C E !!!!
SLEVA 0,50 KČ/LITR PRO ČERPÁNÍ NA LOKÁLNÍ KARTY
PLATÍ OD 15. ŘÍJNA DO 15. LISTOPADU 2011 PRO VŠECHNY UŢIVATELE
LOKÁLNÍCH KARET

TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ,
SHRNOVACÍ STĚNY
a
SHRNOVACÍ DVEŘE
pro Vás na zakázku vyrobí a namontuje
firma Jaromír Conearic – AC interiér
Na Zákopě 2, 779 00 Olomouc
Tel. 585 312 201, mob.: 775 588 250
e-mail: nada.klementova@ac-interier.cz
www.ac-interier.cz
Výhody čalounění dveří:
- úspora energie (zamezení úniku tepla z bytu, domu)
- odhlučnění (udrţení si soukromí a odstranění hluku z vnějšího prostředí, např. provoz
výtahu, hlasitý hovor, hudba apod.)
Výhody shrnovacích stěn:
- rychlá a snadná manipulace
- moţnost zvukové izolace
- uzávěr magnetický s madly nebo uzamykatelný s koulí
Výhody shrnovacích dveří:
- montují se do prostor, kde není místo pro klasické dveře

POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
V působnosti Obecního úřadu bude v našich obcích proveden
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.

Sběr bude proveden v sobotu 26. 11. 2010
na těchto místech:
Obectov
Podolí
Olešnice
Hvozdečko
Kovářov

1. skupina
8,00 hod.
8,45 hod.
9,45 hod.
10,30 hod.
11,20 hod.

8,20 hod.
9,30 hod.
10,15 hod.
11,00 hod.
11,50 hod.

2. skupina
8,00 hod.
8,30 hod.
9,00 hod.
9,30 hod.
10,15 hod.
10,50 hod.
11,30 hod.
12,30 hod.

Kadeřín
8,20 hod.
Blaţov
8,50 hod.
Svojanov
9,20 hod.
Kozov
10,00 hod.
Doly
10,40 hod.
Bezděkov
11,15 hod.
Jeřmaň
12,00 hod.
Bouzov - obě skupiny
13,30 hod.
/na autobusové točně/
Ţádáme občany o dodrţení uvedených termínů. Po ukončení jiţ nebude moţné odpady
odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.
Na uvedených místech bude moci kaţdý občan bezplatně odevzdat k likvidaci odpady v
následujícím sortimentu:
NEBEZPEČNÉ
olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky,
znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců, staré kosmetické
přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby
od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia,
ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebené pneumatiky
VELKOOBJEMOVÉ:
matrace, koberce, linolea, WC mísy, umývadla, kočárky, křesla, gauče,staré oděvy a boty
apod.
Odevzdávat se nebude klasický železný šrot !!!
Jelikoţ budou tyto sběry v naší obci organizovány kaţdoročně, není důvod, aby některé z
těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech a nebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, ţe kaţdý z Vás, kdo takové odpady vlastní vyuţije této výhodné příleţitosti a akce se
zúčastní.

žádáme občany, aby odpady na sběrná místa
vozili pouze v době přistavení svozové techniky

ASDS a SDH Olešnice si Vás o prvním listopadovém víkendu dovolují pozvat
na tyto akce:
Pátek 4.11.2011 (17:00 h, sraz u kapličky)

- jiţ 3. ročník lampionového (lucerničkového) průvodu pro děti bez rozdílu
věku,
- starší odváţlivci se mohou zúčastnit stezky odvahy s opravdovými
strašidly.
Děti, nezapomeňte si vzít sebou lampionek nebo lucerničku!
Sobota 5.11.2011 (9:00 h, hřiště)

XV. ročník turnaje v malé kopané.
Večer následuje hodová zábava s pěveckou soutěţí „ Zlaté hóser 2011“.
Občerstvení zajištěno (pečené sele, hodové koláčky, ...)!
Neděle 6.11.2011 ( 13:30 h, hřiště)

+ soutěţ o nejkrásnějšího, největšího a nejlépe létajícího draka.
Poté (cca v 15:00 h ) vystoupí

Následuje posezení při harmonice a tombola!

Na setkání s Vámi se těší pořadatelé!!!

Provozní doba recyklačního dvora: Po – Pá 7:30 – 15:00 hod.
Stavební kontejnery pro odvoz stavebního materiálu, odvoz sutě, odvoz odpadu a dovoz
zeminy, písku a dalších sypkých materiálů.
Práce čelním nakladačem: nakládání, skládání , vyhrnování, terénní úpravy, manipulace se
sypkým materiálem.

Zpráva o výsledku Evropské konference o slaměném stavitelství ESBG
2011
Zajímá Vás prefabrikovaný dům ze superizolačních stěnových modulů ze slámy se základní
hliněnou omítkou? Nebo hrubá stavba domu z velkých balíků postavená za týden? Toto byly
některé z témat prezentovaných evropskými stavebními firmami během konference o
slaměném stavitelství, která se konala 26.8.2011 v Radničním sále na Bouzově. Konference
byla součástí Evropského setkání stavitelů ze slaměných balíků – ESBG 2011. Setkání se
zúčastnilo přibliţně 110 inţenýrů, architektů, pedagogů a stavitelů z 25 zemí (od
Vladivostoku po Portugalsko, z Finska aţ po jiţní Itálii), včetně zhruba 40 účastníků z Česka
a Slovenska.
“Je úţasné vidět některé výsledky komercializace ve slaměném stavitelství, která probíhá
posledních 15 let. Prezentace firmy Paille-Tech z Belgie a Ecococon z Litvy ukazují vysoce
mechanizovaný proces montáţe stěnových panelů v krytých prostorách výrobních firem
připravených pro transport a instalaci stavebními dělníky nebo jeřábem na místě stavby
během jednoho aţ dvou dnů. Toto je velmi slibný vývoj, který můţe oslovit i konzervativní
stavební investory. Mimoto bylo povznášející dozvědět se o dvou nových iniciativách pro
výuku a rekvalifikaci na slaměné stavitele financovaných Evropskou unií,” řekl Max Vittrup
Jensen – profesionální stavitel ze slámy a předseda Centra přírodního stavitelství Permalot,
které pořádalo toto pětidenní setkání (www.jen-sen.cz / www.permalot.org ).
Během posledních 10 let prodělalo slaměné stavitelství v České republice poměrně pomalý
vývoj zapříčiněný kulturními, jazykovými a legislativními překáţkami. Nicméně nyní je toto

odvětví stavitelství na úrovni, kdy ho mnoho lidí začíná povaţovat za velmi atraktivní a
moderní způsob stavění, coţ demonstroval zájem stovek rodin, které strávily neděli 28.8.
návštěvou některého z 27 obytných domů v České republice během “Dne otevřených dveří ve
slaměných domech”.
V České republice jiţ funguje několik slaměných domů v pasivním standardu, coţ dokazuje,
ţe sláma je vhodný materiál k dosaţení velmi přísných energetických parametrů. Významným
způsobem se tak vyuţívá místních materiálů místo importovaných produktů s vysokou
spotřebou fosilních zdrojů. Toto se také odráţí na finanční stránce, neboť tento stavební
materiál je místně snadno dostupný a levnější neţ konvenční materiály. Při optimalizovaném
stavebním procesu lze dosáhnout 40% úspory nákladů ve srovnání s obdobným
nízkoenergetickým domem.
Během příprav na konferenci se na nás obrátili zástupci Evropské komise, neboť rozhodující
činitelé mají zájem na propagaci konstrukcí s neutrálním CO2. Museli jsme vysvětlit, ţe
slaměných domů se ještě nestaví dostatečné mnoţství. V Německu například existuje
společnost, která je schopná vyrobit perfektně stlačené balíky v jakémkoliv potřebném
rozměru, nicméně je třeba, aby se objevila stavební společnost, která objedná materiál pro
stovky takových domů. Richard Lacortiglia z francouzské sítě slaměných staveb oznámil, ţe
slaměné stavby byly zahrnuty do francouzského stavebního zákona. V České republice nestojí
nic v cestě pouţití slaměných balíků včetně jejich aplikace jako nosné konstrukce. Vědci Jan
Růţička a Jan Pokorný z ČVUT přinesli na konference vzrušující novinku o tom, ţe nosné
slaměné konstrukce prošly úspěšně testem poţární odolnosti REI 120. Jinými slovy, dobře
postavené stavbě, kde střecha spočívá zcela na stěně ze slaměných balíků, bude trvat
minimálně 2 hodiny, neţ shoří.
Konferenci zakončil koncert na nádvoří Hradu Bouzov. V Centru přírodního stavitelství
Permalot proběhl následně workshop stavění z velkých balíků. Během 10 dnů byla z 12
balíků (kaţdý o váze 250 kg) postavena hospodářská budova. Další z doprovodných akcí je
stavba autobusové zastávky na Bouzově, která je postavená ze dřeva a malých slaměných
balíků. Tato bude trvalou upomínkou přítomnosti evropských stavitelů ze slámy na
Bouzovsku.
Prezentace z konference a videoklipy z konference jsou dostupné na
www.slamenestavitelstvi.cz
Bouzovská zastávka z převážně přírodních a místních materiálů
Rozhovor s Maxem Vittrup Jensenem, dánským stavitelem ze slámy ţijícím v Podolí u
Bouzova:
Řekněte nám něco o důvodech této iniciativy:
Nápad přišel ve spojení se setkáním evropských stavitelů ze slámy ESBG 2011, které
organizoval Permalot - Centrum přírodního stavitelství. Bylo to během rozhovoru
s panem starostou Foltýnem, chtěli jsme udělat workshop na Bouzově a pan Foltýn navrhnul,
ţe bychom mohli pomoct s odstraněním staré, vandalizované zastávky. Byli jsme nadšeni
příleţitostí
zanechat
trvalý,
symbolický
dar
místu
konání
ESBG
a nabídnuli jsme sponzorovat renovaci částečně z rozpočtu ESBG 2011
a částečně jako dar od Permalotu při příleţitosti 10ti letého působení na Bouzovsku.
Můžete nám říci něco více o průběhu této stavby?
Bohuţel je průběh doprovázen sérií těţko předvídatelných problémů. Pouţili jsme design
šestiúhelníku od Toma Rijvena, známého stavitele ze slámy. Tom měl vést seminář o montáţi
základní konstrukce, byl ovšem den před konáním semináře akutně hospitalizován se slepým

střevem na Slovensku a vůbec se setkání nezúčastnil. Zprostředkovali jsme kontakt mezi Ing.
Patrikem Trambou – projektantem znalým problematiky slaměného stavitelství a součástí
dohody s OÚ bylo, ţe radnice zafinancuje demolici, základ stavby, podlahu a vyřízení
oficialit. Kvůli dovoleným se poněkud protáhnul proces schválení návrhu a tak jsme rádi, ţe
se podařilo uskutečnit dvoudenní informační stánek na radnici za účelem informovat
veřejnost a získat zpětnou vazbu. Velkým přínosem bylo setkání se zastupiteli a občany přímo
na místě stavby a po sérii úprav byl odsouhlasen návrh zastávky. Dr. Arch. Minke z
Univerzity v Kasslu, přední německý „slaměný“ výzkumníkem a stavitel, se kterým jsem
počítali při realizaci zelené střechy musel změnit plány a strávil tak na ESBG pouze jeden
den. Dalším problémem byla nedostupnost elektřiny na místě stavby a tím nemoţnost pouţít
stříkací pistoli na nanášení hliněné omítky, coţ by velice urychlilo průběh stavby. No a
jakoby toho nebylo dost, hned po ESBG jsme pořádali seminář, během kterého jsem si při
práci na zastávce zlomil nohu. Jedno k druhému, stavba trvá déle neţ jsme na začátku
předpokládali.
Co nám můžete povědět o použitých materiálech?
Permalot se snaţí přispět k místní udrţitelnosti a tak jsme šťastní, ţe můţeme postavit tento
model a předvést tak, jak je moţné za pouţití převáţně místních zdrojů budovat moderní,
atraktivní, nízkoenergetické domy. Je pouţito modřínové a smrkové řezivo
z místních lesů, řezané na pile v Paloníně, balíky slámy darované panem Kovářem
z Olešnice, buk z lesa Permalotu ve Svojanově. Dva borové sloupy věnované Vláďou
Hanzlíkem z Bouzova, základní omítky jsou z Podolského jílu smíchaného
s Loštickým pískem. Pouze finální 3mm voděodolná omítka je komerční produkt od firmy
Claygar ze Šternberka. Na střeše je štěrk z Mohelnice spolu s mixem kompostu, travních drnů
a dřevěné štěpky z místní výtopny na biomasu, do substrátu zasadíme tymián, jahodník a
sukulenty a další vhodné rostliny. Ano, je tam také geotextilie, polyetylénová fólie a vruty z
mnohem větší vzdálenosti a samozřejmě, ţe zastávka nepotřebuje stěny se 40cm izolace. To
je pouze pro ukázku toho, jak se dá levněji, z místních zdrojů a zdravě izolovat dům namísto
běţně pouţívaných materiálů. Snaţíme se tak lidem poskytnout příleţitost objevit krásu
hliněných omítek a přírodních materiálů a snad je i přimět k zamyšlení neţ investují svoje
peníze firmám daleko od Bouzovska. Slaměné stavby jsou vhodné pro svépomocné stavitele a
mají dlouhou ţivotnost, coţ dokazují příklady ze zahraničí. Nejstarší z asi 2000 slaměných
staveb ve Francii je přibliţně 80 let, nejstarší stavba v USA je 120 let stará. Moţná
nejdůleţitější je to, ţe šlo o proces zahrnující účast profesionálůa amatérů z 24 zemí, se
zapojením několika místních (z Loštic Michal Trlica alias Kaštan, Honza a Laďa Kolářovi,
Honza Pospíšil z Bouzova).
Na závěr, neobáváte se vandalizmu, a co oheň a myši?
Moţná je to mojí dánskou kulturou, spíše věřím, ţe nahradíme-li neatraktivní plechovou
boudu něčím inspirujícím a pěkným, bude tak méně přitahovat vandaly,
a lákat ke ničit něco co dobře vypadá a dobře slouţí. Alternativou můţe být budování
betonových bunkrů na veřejných místech, ale tato éra uţ je věřím za námi.
Co se týče ohně, samozřejmě, ţe je tu jisté riziko, ovšem jako u kaţdé jiné stavby. Nedávné
testy na Praţském ČVUT prokázaly velmi dobrou odolnost slaměné konstrukce s hliněnou
omítkou. Bylo dosaţeno poţární odolnosti REI 120 (2 hod 26 minut) při teplotě plamene
1000 °C. Při setkání se zastupiteli na místě zastávky jeden ze zástupců obce dobře
poznamenal na vyřčenou obavu z ohně: „Uţ sis zkoušel zapálit balík slámy? … A jak to
dopadlo?...“
Myši? To je mýtus, ony v podstatě nemají rády slaměnou celulózu a raději se nastěhují mezi
kameny neţ do slisované a omítnuté slámy. Ty jsou naší nejmenší obavou. Na závěr bych
chtěl říci, ţe vítáme pomoc a zapojení místních lidí při posledních dodělávkách na zastávce a
také případné dotazy ohledně přírodního stavitelství.

Pokud máte zájem přijít se podívat na konstrukci slaměného ovčína, chatky nebo obytného
domu v Podolí, volejte prosím na číslo 585 152010.
Pro více informací navštivte stránky www.slamenestavitelstvi.cz a www.permalot.org
Děkuji.
Vladimír Kolář
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PRANOSTIKA
Listopad
Nepřijde-li sníh na Vše svaté, přijde o Martině živou mocí.
Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čekej dlouhou a tuhou zimu.
Na sv. Kateřinu schováme se pod peřinu.
Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok.

Prosinec
Svatý Mikuláš splachuje ledy.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Lepší vánoce třeskuté nežli tekuté.
Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima 18 neděl trvat.

