končily prázdniny, léto
ladně přešlo do podzimu
a my byli nuceni narychlo
vyndat teplé prádlo z šatníku. Opravdový podzim přešel do
babího léta a máme tak možnost si
užívat možná poslední doušky
teplých slunečních paprsků.
Venku už není třicítka na teploměru, ale stále nás to láká jít ven.
Na Kolové, v krásném prostředí
obklopeném lesy, většina z nás své
vycházky směruje právě do nich.
V tomto čísle Koloháje vám kromě
informací o dění v obci, přinášíme
i článek „Lesní moudrosti“, ve kterém se dozvíte základní pravidla
chování v lese, vaše práva a povinnosti plynoucí z příslušných zákonů.
Mimo jiné se dozvíte, jak se domluvit s myslivcem.
Hodně z nás má doma čtyřnohého mazlíčka. V příštích týdnech
nesmíme zapomenout na povinné
čipování našich pejsků, které vstoupí v platnost 1.1.2020 – podrobné
informace o něm také najdete na
stránkách tohoto vydání.
Děkujeme za čas, který věnujete
čtení našeho časopisu. Pokud vás
přitom napadají připomínky, náměty
na zlepšení nebo byste chtěli přispět
článkem či informacemi do příštích
vydání Koloháje, budeme velmi
rádi, když nám napíšete na
kolohaj@seznam.cz.
Jindřiška Paule

Co řešili zastupitelé a o čem jednali od minulého vydání
Koloháje, v červnu? Zde jsou vybrané body z veřejných
zasedání, která se konala 12.8. v obecním sále v Kolové
a 14.10. v penzionu v Hájích:
1. Instalace 3 radarových měřičů rychlosti v obci
Měřiče jsou instalovány na vjezdech do obce a byly
uvedeny do provozu v měsíci září. Zároveň dojde ke
zvýraznění některých dopravních značek u přechodu pro
chodce a u školy.
2. Zřízení sběrného dvora pro velkoobjemový odpad
Vybrali a domluvili jsme místo pro shromažďování
velkoobjemového odpadu a zároveň také dopravce pro
jeho pravidelný odvoz.
3. Výběrové řízení na účetní obce
Obec vypsala výběrové řízení na pozici účetní. Vybraná
účetní nastoupí 1. ledna 2020.
4. Dotace na opravu kapličky
Obci nebyla přidělena ani na druhý pokus dotace
Karlovarského kraje na opravu kapličky v Kolové.
Budeme se snažit opět příští rok.
5. Odsouhlasení uzavření smlouvy s DPKV
na prodloužení městské linky č. 8 na Kolovou od 1.1.2020
6. Výběr firmy na realizaci dotačního projektu v Hájích
- oprava místní komunikace a výstavba čtyř sloupů
veřejného osvětlení.
Jakub Jiskra, starosta obce
Kateřina Pašková, místostarostka obce
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minulém čísle jsme vás informovali o záměru
zřídit pro Kolovou – Háje sběrné místo
velkoobjemového a jiného odpadu v katastru
obce. Na srpnovém veřejném zastupitelstvu
jsme odsouhlasili soukromého dopravce, který zajistí
odvoz odpadu a dále jsme vybrali firmu, která
vybuduje oplocení sběrného místa. Naším úmyslem
bylo zřídit pro naše občany tak důležitou službu
v průmyslové zóně v Kolové, aby co nejméně obtěžovala svým charakterem okolí. Protože se nám pro
sběrné místo nepodařilo vybrat vhodný obecní

pozemek, domluvili jsme pronájem se soukromým
subjektem v průmyslové zóně za symbolickou 1,- Kč
ročně.
Před uzavřením smlouvy je ale nutné provést
administrativní úkony, aby otevření sběrného místa
proběhlo řádně a v souladu se zákonem. Doufáme, že
se vše vyřeší co nejdříve a budeme vás moci potěšit
informací o otevření našeho obecního sběrného
místa.
Jakub Jiskra, starosta obce


nažíme se zpomalit projíždějící auta naší
obcí, jak můžete vědět z našich dřívějších
zpráv. Bohužel neexistuje mnoho legálních
způsobů, jak toho dosáhnout. Jedním z nich
je apelovat na lidskou slušnost a ohleduplnost,
upozorňovat řidiče na překročení rychlosti a nabádat
je dnes a denně ke zpomalení. My jsme pro upozorňování na rychlost aut vybrali informativní měřiče
rychlosti (radary). Nainstalovali jsme je na vhodná
místa při vjezdech do obce, pečlivě jsme vybírali
dodavatele a detailně jsme při instalaci dolaďovali
jejich funkci.
A výsledek je zde. Ohleduplný řidič dodržující

správnou rychlost při jízdě naší obcí je odměněn
úsměvem v barvě naděje. Rychlík, který zapomněl,
že vjel do obce, je upozorněn červeným nápisem
„ZPOMALTE“ již z dálky. Radary měřící rychlost
se staly každodenní součástí našeho pohybu v Kolové
a Hájích. Tyto radary však také umí rychlost
jednotlivých automobilů zaznamenávat a ukládat.
Kromě jiného nám poskytnou vyhodnocení jízdy
řidičů našimi obcemi a mohou tak sloužit jako
cenný důkazní materiál pro jednání o dalších
„zpomalujících“ opatřeních.
Jakub Jiskra, starosta obce

o domluvě s vedením obce a místním fotbalovým klubem Ajax se
skupina nadšenců rozhodla vybudovat v červenci z vlastních prostředků
hřiště na pétanque, které by bylo k dispozici všem občanům.
S obrovským nadšením a s neuvěřitelnou podporou spoluobčanů bylo
hřiště během měsíce hotové. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
sponzorům, kteří vypomohli finančně, materiálně
nebo přidali ruku k dílu, a to především rodině
Škardových, panu Rulákovi, Humlovi a Jiskrovi.
Chtěli bychom, aby hřiště sloužilo všem. Kdo
nezná pravidla a chce si přijít vyzkoušet hru,
přijďte za námi v pátek. Scházíme se po osmnácté
hodině.
Za kolektiv amatérských hráčů pétanque
Iveta Chalupecká
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😊
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Také se po celou dobu opékaly



facebook.com/ibloom.kvetiny
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Jindřiška Paule

https://www.facebook.com/CyklokroužekKarlovy-Vary-Kolová-2775916655812299/,
případně
můžete zkontaktovat přímo Terezu Dell – 733 155 434,
.

klarka.pakostova@icloud.com
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POVINNÉ OZNAČENÍ PSŮ
ČIPEM od 1.1.2020
Na koho se povinnost povinného
označení mikročipem bude vztahovat,
kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování
psa proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem. Od tohoto
data by měl být na území České republiky
označený každý pes. Štěňata musí být
označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:
 zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
 účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu
držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat)
a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
 umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak
z hlediska finančních předpisů,
 bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu
vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní
nehodu, psi pytláci atd.),
 zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu
majiteli, jeho návrat je operativnější.
Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří
„čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární
léčebnou a preventivní činnost
(jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí
veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační
jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na
které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí
jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa
bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již nějaký? K čipování psů již
dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů.
Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo
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mikročipu. Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Řada obcí včetně největších měst (Praha,
Ostrava, …) to již takto nastaveno roky má. V ČR je provozováno také několik soukromých databází, do nichž
mohou chovatelé označeného psy registrovat dobrovolně a za poplatek. V rámci projednávání aktuální (další)
novely veterinárního zákona byl v Poslanecké sněmovně v září 2019 předložen poslanecký návrh, podle kterého
by k zavedení centrální evidence označených psů vedené státem mělo dojít k 1. 1. 2022. O podrobnostech
návrhu se aktuálně jedná.
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě se
povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy,
ale také na kočky a fretky.
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 (případně
2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020
očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným
tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího
přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak
bude očkování považováno za neplatné.
Zdroj: Státní veterinární správa
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ěkteří lidé projdou naším životem a zanechají stopy v našich srdcích. A nejen lidé, ale i místa, kde
jsme vyrůstali, chodili do školy, a kam se vracíme.
Říkali mi Aninka. V Kolové jsem vyrůstala s ostatními dětmi od roku 1946, kam jsme se v rámci
osídlování pohraničí přistěhovali z Domašína u Vlašimi. Spolu se mnou děti německé, slovenské
a také někteří potomci slavných ruských bohatýrů.
Naše ves byla zajímavá starou školou, kapličkou, hospodou, konzumem, fotbalovým hřištěm a hlavně
směsicí národností, které tady zůstaly po válce, které se přistěhovaly a stěhovaly. A pro nás děti ráj - louky
s původním rostlinstvem, lesy plné hub, borůvek, brusinek, vonící pryskyřicí, krásné údolí s Lomnickým
potokem s místem zvaný „Steklý kámen – Steklák“, kam jsme se chodili koupat a vystavovali svá hubená,
poválečná tělíčka na sluncem vyhřátých balvanech. A také staré, polorozbořené domy, které jsme prolézali
a hledali „poklady“ po Němcích.
Naše škola, tehdy Národní, s kaštanem v prostranství u ní, kam jsme se chodili o přestávkách proběhnout.
Škola dvoutřídní, s velkými kamny
na uhlí, která třídu sice nevyhřála,
ale ten pocit tepla alespoň při
pohledu na ně vyvolávala. Pevné,
dřevěné lavice, sukovitá podlaha,
studené chodby, v přízemí tělocvična se švédskou bednou, lavičkou a žíněnkami. Také byt pana
ředitele, tehdy Jana Počinka, který
nosil modrý plášť, byl přísný,
dbající na naši čistotu (pravidelné
kontroly rukou, nehtů, uší
a u kluků i délky vlasů), veliký
ochotník. Pod jeho vedením jsme
vystupovali s recitačními pásmy
a divadelními představeními v sále
hostince. Učil nás lásce k zemi, ve
které žijeme, pořádal pro nás
výlety s dějinnou tématikou. Paní
učitelka Věra Drozdová bydlící
v Hájích, moje učitelka v 1. ročníku,

sympatická, milá, trpělivá – dala
nám základy pro další vzdělávání. Po odchodu na mateřskou ji krátce vystřídal, před odchodem na vojnu,
mladý učitel z Prahy Stanislav Pfefrech, který nás učil lásce ke zpěvu, a i přes svoje mládí si získal i přízeň
dospělých. Založil soubor, ve kterém jsme měli náplň volného času, a společně s námi vystupoval. Také se plně
angažoval v pravidelném obstarávání a promítání filmů v obci.
Každý z nich v nás zanechal něco pozitivního a my jsme si jich vážili. Jsem ráda, že v obci škola přežila do
dnešních dnů a měly v ní, a mají, další generace možnost získávat vědomosti a první životní zkušenosti.
Anna Kašparová (rozená Březinová)

STÁLE HLEDÁME KRONIKÁŘE OBCE
Hledáme někoho spolehlivého, lehce tvůrčího, pečlivého a systematického,
kdo by byl ochotný navázat na své předchůdce v sepisování kroniky.
Chtěli byste vy osobně a nebo víte o někom z vašeho okolí, kdo by tuto práci rád přijal?
Přihlaste se, prosím, na obci místostarostce Kateřině Paškové.
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OÚ Kolová 16 - SÁL/TĚLOCVIČNA - 2019/2020
DEN/HODINA

16:00

16:30

PONDĚLÍ

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

Soukromý pronájem

19:30

20:00

ČTVRTEK

21:00

21:30

22:00

Cvičení žen

ÚTERÝ
STŘEDA

20:30

Soukromý pronájem

Cyklokroužek

FK Ajax mládež

Soukromý pronájem

Soukr. pronájem

PÁTEK

Cvičení dětí 5-10let

SOBOTA

Soukr. pronájem

Cvičení žen

Himalajské cvičení

NEDĚLE

Hodiny označené jako soukromý pronájem jsou pro veřejnost uzavřeny.
Ostatní lekce či cvičení jsou přístupné všem až do naplnění kapacity.
(kapacitu lekce si každý lektor/instruktor stanovuje sám).
redakce

ovolte mi krátce přispět článkem o dalším
spolku, který působí v Kolové a Hájích.
Spolek TJ - RS Kolová, známější pod
názvem Cvičení žen, sdružuje už 25 let ženy,
které mají chuť držet se známého hesla Miroslava
Tyrše „ve zdravém těle zdravý duch“. Scházíme se
v místní tělocvičně a díky pohybu si čistíme hlavu
od každodenní práce nebo od starostí a stresů.
Přicházíme za pohybem, ale jistě je pro nás ta
chvilka i společenskou záležitostí. V letošním roce
máme téměř 40 aktivních členek.
Zaměřujeme se na různé druhy cvičení, ať už na
aerobní pohyb, posilování nebo na zdravotní cviky.
Každou lekci zakončujeme protažením a relaxací.
Cvičitelky jsou školeny jak v teorii, tak praxi, vědí,
jak vést skupinové pohybové aktivity. Mají znalosti
anatomie, fyziologie a první pomoci, znají techniky
kroků a zásady správného posilování a strečinku.
Kromě naší hlavní činnosti se také zapojujeme do
dění v obci, kdy společně s obcí a místními
fotbalisty pořádáme Den dětí. Obec nám umožňuje

cvičení v místním sále, my na oplátku zase rády
pomáháme s akcemi pro děti.

Letos jsme zahájily cvičení 7.10.2019. Cvičíme
každé pondělí a středu, vždy od 19:30 hod. Každá
přispíváme do spolku roční částkou 200 Kč. Přijďte
mezi nás, cvičení vám jistě přinese nejen dobrou
kondici, ale i vnitřní pohodu.
Monika Sommerová, ředitelka ZŠ Kolová
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odíte také rádi do
lesa? Jestli ano, tak
se vám možná
budou hodit informace, které najdete v tomto článku.
Důvodů, proč trávíme čas v lese, je
celá řada – proběhnout se, vyvenčit
psa, posbírat nějaké ty lesní plody
nebo třeba jen najít poklidné místo
k relaxaci a odpočinku. Ale jste
vybaveni potřebnými znalostmi?
Jste připraveni čelit konfrontaci
například s myslivcem?
Práva a povinnosti chování
v lese stanovují dva zákony – lesní zákon a zákon o myslivosti. Základní věci z obou těchto zákonů je dobré
mít na mysli, abyste se svým chováním nejen vyhnuli zbytečným konfliktům (případně postihům), ale abyste si
chvíle v lese i řádně užili.

Základní právo každého návštěvníka lesa:
„Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou
na zemi ležící klest.“ (Tedy bez ohledu na to, kdo je vlastníkem lesa.)
Základní povinnosti:
„Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení
sloužících hospodaření v lese. Je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů
vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.“
Co je v lesích zakázáno – nejdůležitější body:
„ - rušit klid a ticho,
- sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
- jezdit a stát s motorovými vozidly
(tedy včetně terénních motocyklů a čtyřkolek, bez ohledu na to, zda na
lesní komunikaci je, nebo není zákaz vjezdu)
- vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
- mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích
nebo na saních,
- kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo
vyhrazená místa,
- znečišťovat les odpady a odpadky.“
Ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany zajišťuje lesní stráž, která má statut úřední osoby.
„Lesní stráž je při své činnosti povinna (mimo jiné)
- prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak,
- dohlížet na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů,“
„Lesní stráž je při své činnosti oprávněna
- zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení lesního zákona,
- projednat příkazem na místě přestupky,
- předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li jinak zjistit její
totožnost,
- požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud
nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.“
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Zákon o myslivosti stanoví zejména pravidla chovu a ochrany zvěře v lesích. Základní omezení pro
návštěvníky lesů zní:
„Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám působeným zvěří
a dovolených způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti
záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při obhospodařování
pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny.“
V praxi občas dochází v lese ke střetům mezi majiteli psů a myslivci, a to často zbytečně, v důsledku
neznalostí na obou stranách. Možnosti pohybu psů v lese ošetřuje POUZE toto omezení (§10):
„Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře,
nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.“
Pes tedy NEMUSÍ být v lese na vodítku, jak vyžadují
někteří myslivci, ale MUSÍ BÝT spolehlivě ovládán a pod
stálým dohledem svého majitele. Majitel psa však musí
dodržovat již zmíněné zákazy – pes nesmí rušit klid
a ticho v lese, ani plašit zvěř. Za porušení výše uvedeného
zákazu (pes pobíhal v honitbě mimo vliv majitele) může
být uložena pokuta do 10.000 Kč.
Další nejasnosti mívá veřejnost v tom, zda má myslivec
právo zastřelit psa a za jakých podmínek. Dohled nad
dodržováním povinností spojených s ochranou myslivosti
má myslivecká stráž. Myslivecká stráž má rovněž statut
úřední osoby. Tedy POUZE myslivecká stráž je
oprávněna řešit přestupky proti zákonu o myslivosti. Při
tom je povinna se prokázat odznakem a průkazem. Její
pravomoci jsou podobné pravomocem lesní stráže.
Podmínky, za nichž může myslivecká stráž zastřelit
psa, stanoví zákon o myslivosti (§14) následovně:
„Myslivecká stráž je oprávněna usmrcovat v honitbě
toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve
vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato
nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se
nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební“;
Dále – „Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, zdivočelé hospodářské zvíře nebo označené zvíře
z farmového chovu zvěře, je povinna o tom neprodleně informovat jeho vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu
místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo doprovodit.“
Oprávnění zastřelit psa je tedy jasně definováno, značně omezeno a v praxi by k němu mělo docházet zcela
výjimečně. Myslivecká stráž by si měla být jistá, že je pes toulavý, nikdo ho nevolá a navíc nepatří k vyjmutým
plemenům. Ostatní případy, kdy pes není pod kontrolou a honí zvěř, by měla řešit s majitelem jako přestupek.
Samozřejmě, jako všude, záleží na znalosti zákona konkrétní osoby lesní či myslivecké stráže a na jejich vůli
ho dodržovat... Jak se bránit nesprávnému postupu? Pořídit fotodokumentaci, pokud je to možné - zajistit si
svědky a předat případ Policii ČR – zneužití pravomoci úřední osoby je trestný čin.
Doufáme, že jsme vám třeba pomohli se zorientováním v lesní problematice a teď už vzhůru do lesa!
POUŽITÉ ZDROJE:
Zákon o lesích o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - 289/1995 Sb. (ve znění k 20. 1. 2018)
Zákon o myslivosti – 449/2001 Sb. (ve znění k 20. 1. 2018)
Citace ze zákonů jsou uvedeny kurzívou.
Článek ze Zpravodaje obce Pohoří – „Turistika a pravidla chování v lese“ autor - MVDr. Jana Paulová,
místostarostka obce Pohoří.
Jindřiška Paule
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ne 17. listopadu si připomeneme již 30. výročí Sametové revoluce, konec vlády jedné strany, návrat
občanských svobod a obnovu demokracie v naší vlasti. Podle Bible je člověk povolán ke svobodě.
Proto má svobodnou vůli a s ní i možnost volby. Proč ji nevyužít? Jak je to zvláštní! Bojíme se být
doopravdy svobodní, protože svoboda je nejistý podnik. Spokojujeme se s rozmanitými druhy
měkkého otroctví, a přitom jsme nešťastní a věčně nespokojení. Pozná se to snadno. Jak často narazíte na ulici
na člověka, který se usmívá a nebojí se podívat vám do očí? Celkový stav naší společnosti je věrným odrazem
vnitřního stavu našich duší. Proč je ve společnosti tolik strachu, vzteku, neklidu, sporů, hádek, obav, klamů,
nedůvěry a frustrace? Protože to všechno je přítomno v nás samých a když to vyhřezne na povrch, dějí se pak
věci, jichž jsme denně svědky. Nedivme se, že ve společnosti se vzmáhá nesvoboda, když jsme všichni v různé
míře vnitřně nesvobodní.
Jak vykročit na cestu svobody? Jak začít s vnitřní proměnou, která jedině může být základem pozitivní
změny společenské?
Ježíš učí o nutnosti obrácení, proměny smýšlení. Můžeme tomu porozumět jako obratu od iluzí k realitě.
Pravá svoboda vyroste z poznání a přijetí skutečnosti. Především z poznání a přijetí sebe samých, ze skutečnosti
našeho života včetně jeho stinných stránek, za které jsme se dříve styděli, báli se jich a vytěsňovali je. Dlouho
jsme se tvářili, že tyto stíny buďto neexistují, nebo se aspoň netýkají nás, ale našich nepřátel. Na nich
nenávidíme to, z čeho máme největší strach ve svém nitru. Přišel čas přiznat si to, jinak se nikdy nezbavíme
nespokojenosti, budeme nešťastní a nikomu neprospějeme. Psychoterapeut Richard Rohr popisuje celistvého,
zralého člověka následovně: “Postavil se tváří v tvář své temné stránce a už jí není šokován.” Cesta svobody se
otevře ve chvíli, kdy sebereme odvahu setkat se s protivníkem v sobě, utkat se s ním a odpustit mu. Jinými
slovy odpustit sobě. Přijmout sebe. Co kdyby ta chvíle přišla právě teď? Na obranu před našimi temnými
stránkami jsme si vymysleli celý systém či program, který nás nutí lpět na představách o tom, na čem údajně
závisí naše štěstí. Jenže vnější podmínky ve světě kolem nás těmto ideálním představám nebudou nikdy
odpovídat. Proto se už nesnažme změnit lidi, kteří vytrvale odmítají plnit naše přání a nechovají se podle našich
představ. Tito lidé nejsou našimi nepřáteli, dokonce ani naše temné stránky jimi nejsou. Skutečným nepřítelem
je naše křečovité lpění na iluzích a strach přijmout skutečnost.
farář Lukáš Bujna
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