
Dubnové zamyšlení o pořádku…

Vždy, když píši úvodník tohoto časopisu, sna-
žím se o zachycení nějaké obecné nebo vlast-
ní emoce, která, jak se snažím odhadnout, má 
takzvaně širší záběr. Myslím, že mé dnešní za-

myšlení má záběr velmi široký a ztotožní se s ním, ales-
poň se tak domnívám, mnoho mých spoluobčanů. Nabu-
du dnes rozjímat nad téměř nekonečnou vládou letošní 
zimy ani nad dlouho trvající epidemií Covidu–19. Chci 
se Vám vypsat ze svých pocitů, týkajících se odpadků, jež 
jsou všude kolem nás.

Bělostný sníh letos krášlil naši přírodu mnoho měsíců, 
kterou má většina z nás na žebříčku hodnot velmi vyso-
ko. Po dlouhou dobu byla tak naše obec a okolí „uklize-
na“, nebyly vidět žádné odpadky, žádné psí exkrementy.

Při sedimentaci v dobách dávno minulých na povrchu 
zemské kůry, vše, co se během milionů let uložilo, bylo 
schováno do vrstev a  my se jen občas můžeme potkat 
s předměty, které jsou zde ukryty. A většinou nás odkrý-
vání starých zkamenělých vrstev stojí velké úsilí. Obje-
vujeme tak schránky a kosti pravěkých zvířat, zkamenělé 
rostliny a další přírodniny.

Vrstvy sněhu, které tak milosrdně dlouho ukrývaly vše, 
co se pod nimi nacházelo, však nakonec přeci jen roztály. 
Iluze čistoty v našem okolí se rozplynula společně s pev-
ným skupenstvím vody kolem nás.

Nejlepší je situace s množstvím povalujících se odpad-
ků na našich pozemcích a v blízkosti našich domů. Tam 
většinou nenarazíme na žádné nečistoty. O trochu horší 
je to už na veřejných prostranstvích - chodnících, dět-
ských hřištích, u  odpadových nádob na tříděný odpad, 
v okolí školy a autobusových zastávek. Myslím, že zatím 
stále máme velmi čistou obec. Bohužel mám poslední 
dobou pocit, že na tom mají stále více podíl manželé 
Kratochvílovi, kteří za nás nepořádek, který by neměl 
vůbec vzniknout, pravidelně uklízí.

Katastrofální je z  mého pohledu situace podél všech 
silnic. Pokud jedete autem, (obzvlášť jako řidiči), zůstává 
vám většina odpadků skryta mimo váš zorný úhel. Pokud 
jedete na kole, otevřou se vám bohužel „obzory“ dna pří-
kopu a blízkého okolí v plné ošklivosti. Ještě o něco sil-

nější „zážitek“ máte jako chodci. Nedá se téměř nalézt 10 
průběžných metrů kolem silnice, abyste tam nenašli ně-
jaký pozůstatek svačiny či nápoje. Příkopy se každoročně 
uklízí, t. zn. že haldy odpadků, které nyní můžeme vidět 
kolem silnic jsou výsledkem „snažení“ pouhého posled-
ního roku. Snažil jsem se provést rychlou analýzu a došel 
jsem k tomuto výsledku: co se týče skladby odpadků „ve-
dou“ plechovky a pet lahve od energetických a kofeino-
vých nápojů, pet lahve od všech ostatních nápojů (málo-
kdy od obyčejné vody), skleněné lahve od alkoholických 
nápojů, různé papírové a  plastové obaly od „svačinek“ 
z  řetězců McDonald apod., krabičky od cigaret, staniol 
z krabiček či nedopalky a vysypané celé popelníky, zbyt-
ky stavebních materiálů.

KOLOHÁJ
Informační občasník obce Kolová | číslo 1 – duben 2021

Jarní

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, náměty či připomínky. 
Pište, prosím, na email: kolohaj@seznam.cz vaše Redakční rada KOLOHÁJe 

Jakub Jiskra (starosta obce), Kateřina Pašková (místostarostka obce)
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Zápisník zastupitele
První a zatím jediná veřejná schůze zastupitelstva obce se konala 8. 3. 2021 v sále 
obecního úřadu. Mimo jiné byla přijata následující usnesení:

- Podání žádostí z dotačních pro-
gramů Karlovarského kraje na:
• pořízení územní studie obce Kolová,
• kulturní akci „Rozlučka s  létem 

2021“,
• investiční akci „Vyhlídkové místo 

s posezením“- pozemek p. č. 703 
k. ú. Kolová,

• akci „Oprava kapličky“,
• akci „Informační cedule a  odpo-

činkové posezení“ – pozemek,

• akci „Výměna lamp veřejného 
osvětlení“  – druhá fáze výměny 
lamp a  dokončení revitalizace 
veřejného osvětlení.

- Schválení ceníku svozu komunál-
ního odpadu na rok 2021.
- Vyhlášení dotačního programu 
obce pro místní kluby a  spolky na 
rok 2021.
- Podání žádosti z  programu Péče 
o krajinu na výsadbu ovocného sadu 

na části pozemku p. č. 408/22 v k. ú. 
Kolová.
- Schválení umístění Z-boxu u  bu-
dovy obecního úřadu.
- Schválení koupě pozemku 
p. č. 460/13 a 625 v k. ú. Kolová.

Kompletní zápisy  
z veřejných jednání zastupitelstva  

naleznete na stránkách obce:  
www.kolová-haje.cz

... pokračování  z titulní strany 
Z toho mi vyplývá, že pokud chce-

me dospět k  nápravě, měli bychom 
začít vychovávat mladou generaci 
(z  mého pohledu jednoznačně pů-
vodce drtivé většiny zmíněného od-
padu), a  to především osobním pří-
kladem a  vysvětlováním k  tomuto 
tématu. Je to „běh na dlouhou trať“, 
ale pokud všichni začneme u  sebe, 
pokud se nebudeme bát říci někomu 
ve svém okolí, aby sebral odhozený 
odpadek nebo aby ho rovnou vyhodil 
do koše, pokud bude mladá generace 
vidět všude kolem sebe, že odhazo-
vat odpadky „jen tak“ je nenormál-
ní a  normální je naopak počkat na 
nejbližší koš, myslím že bychom se 
mohli postupně dočkat změny.

Kuřáci jsou pro mne zvláštní kate-
gorií, je jich snad většina, po kterých 
nenajdete “nikde nic“, ale je jich také 
mnoho, pro které filtr od cigarety či 
krabička nebo její část, to vše volně 
odhozeno do přírody, neznamená 
žádné znečištění…

Nedělám si iluze, že změníme 
stavební dělníky (dovolím si spe-
cifikovat znečišťovatele spíše jako 
meloucháře)(a  nesvádějme to na 
Ukrajince, ti tu teď nejsou), nebo 
majitele malých firem, kteří chtějí 
ušetřit za likvidaci odpadu. V  těch-
to případech, uvidíte-li, že někdo ze 
zaparkovaného auta něco vyhazu-
je, využijte pomocníka - fotoaparát 
v  telefonu. Snažte se zachytit SPZ 
auta, naopak nesnažte se jakkoliv 

vyvolávat s těmito lidmi dialog, svůj 
pocit z nedovoleného chování si čas-
to mohou kompenzovat velkou agre-
sivitou. Fotografie pak co nejdříve 
i s popisem předejte Policii ČR nebo 
na OÚ do mých rukou.

K znečišťování v blízkém okolí na-
šeho bydliště přispívají také někteří 
nesvědomití majitelé psů. Je potřeba 
po svém miláčkovi uklízet, i když mě 
nikdo nevidí…

Vím, že většina řidičů, spolujezd-
ců, kuřáků, stavebních dělníků a lidí 
vůbec má čisté svědomí, co se týče 
nepořádku kolem cest. Nerad bych, 
aby se ti pořádní a svědomití na mne 
zlobili, že jsem je zmínil. Byl bych 
rád, aby ti všichni pomohli s výcho-
vou menšiny. Věřím, že nepořádníků 
bude ubývat.

Dovolte mi, abych zde na závěr 
velmi poděkoval všem vám, kterým 
tento stav není lhostejný a právě tím, 
že jste osobním příkladem, se stáváte 
i všeobecným vzorem. Někteří z nás 
to dokonce každoročně „nevydrží“ 
a  nezištně uklízejí široké okolí své-
ho bydliště a  obce. Těm patří dvoj-
násobné poděkování. Letos jsme byli 
společně opět uvedeni v  úžas, jaké 
množství odpadů je možno nasbírat 
podél krátkého úseku silnice. Připo-
juji fotografie některých dobrovolní-
ků i s jejich „úlovky“.

prostředí vůbec, aby se “blýskalo 
na lepší časy”. 

 Jakub Jiskra



www.kolova-haje.cz KOLOHÁJ | číslo 01/2021 3

HLASUJTE PRO NÁZEV ALEJE A STEZKY
V minulém čísle jsme Vás vyzývali k podání návrhů na pojmenování naší nové javorové aleje na stezce mezi 
Kolovou a Hájemi. Nápadů se „sešlo“ poměrně málo, ale o to více děkujeme všem, kteří nelenili a napsali nám. 
V dnešním čísle uvedeme seznam všech jmen a bude na Vás, které vyberete. Budeme volit název, který nás může 
provázet mnohá desetiletí. Vzhledem k tomu, že jsme od vás dostali jména nejenom pro alej, ale i pro stezku, 
budeme vybírat jméno obojího.

Můžete volit jedním ze dvou způsobů:
1. napište svůj názor do emailu na ad-
resu starosta@kolova-haje.cz,
nebo
2. vystřihněte vámi vybraný název 
z  Koloháje nebo ho napište na lístek 
a  vhoďte jej do poštovní schránky 
Obecního úřadu Kolová, Kolová 16

Svůj názor prosím projevte do 
15. června 2021. K tomuto datu budou 
hlasy sečteny a  zveřejníme výsledek 
ankety. Děkujeme za spolupráci, těší-
me se na vybraná jména. Pokud bu-
dete chtít navrhnout ještě jiný název, 
samozřejmě můžete. Přejeme nám 
všem šťastnou volbu jména pro příští 
generace.

Novoroční vycházka
1. ledna tohoto roku jsme z důvodu epidemických opatření 
nemohli vyjet za Novoroční vycházkou busem č. 8, jak bylo 
naplánováno, a proto mnoho z nás zamířilo rovnou do na-
šich krásných hvozdů kolem Kolováku po plánované trase. 
Bylo příjemné potkávat (samozřejmě z bezpečné vzdálenos-
ti) své sousedy a moci si alespoň s někým známým popřát 
lepší rok 2021… Z ohlasů myslím, že se akce, narychlo při-
pravená, líbila a udělala Vám, kteří jste se zúčastnili, radost 
v této zvláštní době. Zveřejňujeme fotografie, které jste nám 
poslali. Děkujeme.

Proběhlo…

 Jméno aleje: 
JAVOROVÁ ALEJ
SPOJNÁ ALEJ
POLNÍ ALEJ
ALEJ VÁCLAVA HAVLA
VYHLÍDKA
ALEJ POLNIČKA
STROMOVKA

 Jméno stezky:
POLNIČKA
SPOJNÁ
SPOJKA
JAVOROVÁ
VYHLÍDKA
NA VYHLÍDCE
KELLNEROVA
KOLOHÁJSKÁ
STROMOVKA
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU A SBĚR 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ PRO 
OBČANY S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V KOLOVÉ A HÁJÍCH.

Letos prosím věnujte zvýšenou 
pozornost informacím na letácích. 
Novinkou je u  velkoobjemových 
kontejnerů současný páteční celo-
denní sběr v obou obcích zároveň, 
zatímco v sobotu budou kontejnery 
pouze v Kolové a to pouze do 15.00 

hodin. Připomínám, že pneuma-
tiky sbírat nebudeme, ty se vozí 
prodejcům a  servisům dle sezna-
mu. Odkaz najdete na letáku. Dále 
je nutno mít u  sebe svůj občanský 
průkaz pro prokázání trvalého by-
dliště. Prosím při akci dodržujte 

nošení respirátorů a všechny poky-
ny přítomné obsluhy. V  Kolové to 
bude pan Růžička a  v  Hájích pan 
Straka.

Upozorňujeme, že místa budou 
opět monitorována ve dne i v noci ka-
merou.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
DOMOVNÍHO ODPADU  

se uskuteční dne 15. května 2021 takto: 
 Háje -     od 8,oo do 9,oo hodin u zastávky autobusu 
 Kolová - od 9,oo do 11,oo hodin před OÚ Kolová čp. 16 

Do nebezpečného odpadu patří např.: barvy,  ředidla,  oleje  
včetně  použitých  nádob,  autobaterie,  monočlánky,  

televizory, akubaterie  a  monočlánky,  zářivkové  trubice,  
televize, radiopřijímače,  lednice,  pračky,  mrazáky,  léčiva… 

Všichni jsou povinni předložit přítomnému pracovníkovi OBČANSKÝ PRŮKAZ 
PNEUMATIKY prosím odevzdávejte u prodejců, kteří jsou povinni vzít 

vám pneumatiky zpět, i když jste si je u nich nekoupili, zdarma. (vysvětleno 
v posledním Koloháji, seznam sběrných míst na WWW.ELTMA.CZ) 

 
Tento svoz  není určen pro  podnikatelské subjekty, ale jen pro odpady z domácností! 

 
Svoz zajišťuje firma AVE CZ, s.r.o. 



www.kolova-haje.cz KOLOHÁJ | číslo 01/2021 5

Vážení občané, v rámci jarního úklidu v obci budou přistaveny

VELKOOBJEMOVÉ  
KONTEJNERY

23. 4. 2021 v Kolové i Hájích od 10.00 do 18.00 hodin
v Kolové na parkovišti OÚ, v Hájích na proti RD č.p. 56 (paní Vilímová)

a 24. 4. 2021 jen v Kolové! od 10.00 do 15. 00 hod
Sběr bude probíhat v souladu s hygienickými opatřeními, aktuálními v době konání sběru.  

Všichni jsou povinni předložit přítomnému pracovníkovi OBČANSKÝ PRŮKAZ.

Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů NEPATŘÍ nebezpečný odpad (např. pneumatiky, barvy,  
ředidla, oleje, včetně použitých nádob, autobaterie a jiné akumulátory, baterie, televizory, zářivkové  

trubice, radiopřijímače, lednic, pračky, mrazáky, léčiva, bioodpad (např. posekaná tráva apod.), stavební 
materiály z výstavby rodinných domků, garáží apod. - likvidaci zajišťuje stavebník sám)

Tento svoz není určen pro podnikatelské subjekty, ale jen pro odpady z domácnosti.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Myslíme ekologicky

Snadná a rychlá obsluha

Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.

V košíku zvolte doručení na výdejní místo.

V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.

Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!

U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

Z-BOX nově i u nás! 
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny

Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si 

můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu, 

jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

1)

2)

3)

4)

5)

Jak na to?

TŮŇ V HÁJÍCH
Ve spolupráci s Agenturou ochra-
ny přírody a krajiny připravuje-
me projekt obnovení staré tůně 
v Hájích - na pozemku p. č. 416.
Projekt plánujeme realizovat 
v roce 2021 a financovat jej z do-
tačního programu Péče o krajinu. 
Vážíme si i nabídek pomoci od 
místních občanů. 

Víte že…
ZELENINA NA KOLOVÉ
Soukromé po-
zemky u stezky 
za Kaplickou mají 
nového nájemce. 
Záměrem nájem-
ce je pěstovat zde 
příměstskou zele-
ninu – ředkvičky, 
salát, kopr atd…



Jak je a jak bude
Je nám dobře. Od našeho zřizovatele, obce Kolová, cítíme ne-
ustálou podporu. Máme skvěle fungující tým, který školou 
žije. Vládne dobrá nálada a věřím, že jsme otevření i novým 
myšlenkám. Předpokládám, že to je i  jeden z důvodů, proč 
nám každým rokem roste počet žáků.

Nic zásadního se na týmu nebo na 
růstu počtu dětí nemění, jen současná 
doba nás „poněkud vykolejila“. Opus-
tili jsme osobní vlak s kupé a ponořili 
jsme se do virtuálního světa. Covid 
není hlavním důvodem převratných 
změn, ten nás pouze popohnal. Pří-
jemnou atmosféru se snažíme udr-
žovat stále, jen to stojí trochu více sil 
a učíme se všichni navzájem. Zvládá-
me to snad důstojně, ale upřímně se 
nejvíce těšíme na opětovné osobní 
setkání. Jednotlivé vagóny už leštíme 
a věříme, že se v nich v nejbližší době 
znovu pohodlně usadíme.

Že náš školní vlak nemůže zůstat 
úplně stejný, je nám jasné. Moderní 
škola musí pružně reagovat a  přizpů-
sobit se okolnostem digitální doby, kte-
rou právě prožíváme a kterou budeme 
prožívat i nadále. Bude pro nás velkou 
výzvou rozumně vyvážit osobní spo-
lečenskou potřebu člověka a  rychle se 
měnící online svět. Slovy Jana Amose 
Komenského: „Takový je příští věk, jak 
jsou vychováváni příští jeho občané.“ 
Překážek bude na cestě jistě mnoho, 
ale ty jsou od toho, aby se překonávaly. 
A propos hned první drobná mě napa-
dá. Pokud byste nás mohli a chtěli pod-
pořit při výuce na dálku, budeme velmi 

rádi. Na dobu distančního vyučování 
jsme poskytli našim žákům všechny 
notebooky, kterými škola disponovala. 
A zájem byl větší. Každá forma pomoci 
bude vítána.

Kromě vnitřních změn ve vzděláva-
cím programu nás nejspíš v budoucnu 
budou čekat i  změny vnější. Potřeba 
nového, resp. většího kabátu už po-
malu klepe na dveře. Letos předpoklá-
dáme přijetí 22 prvňáčků, čímž bude 
naplněna kapacita naší školy na po-
volených 80 žáků. Na aktualizaci kon-
cepce rozvoje naší školy se intenzivně 
pracuje, hlavní její myšlenky budou 
zahrnuty do plánu rozvoje celé obce.

Závěrem snad již jen informace 
o tom, co chystáme v letošním létě. Po-
druhé uspořádáme při naší škole pří-
městský tábor, tentokrát ve spolupráci 
se spolkem Pomocné ruce ZŠ Kolová. 
Děti budou mít možnost zahrát si na 
malé objevitele, vydají se dobrodruž-
nou cestou po stopách velkých vědců, 
a  to za vynálezy, které změnily život 
jednotlivcům i celé naší civilizaci.

Dovolte mi popřát Vám za celou 
školu hodně zdraví, klidné jaro i  léto 
a zítřky plné radosti.

 MONIKA SOMMEROVÁ 
ŘEDITELKA ŠKOLY
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...si můžete nechat zasí-
lat emailem nebo SMS 
informace o plánovaných 
odstávkách elektříny pro 
vaše číslo popisné? Regis-
trujte se na www.cezdis-
tribuce.cz/cs/sluzba.

Respirátory pro občany 
starší 65 let jsou stále 
k dispozici na obecním 
úřadě. Vyzvedávat můžete 
každé pondělí a středu 
v době 13-17 hodin.

Víte že…

BOTANICKÁ 
ZAHRADA
I na tento rok si mohou 
občané na obecním úřadě 
zapůjčit Svazenky Bečov-
ské botanické zahrady? 
Při předložení u vstupu do 
zahrady získáte 50% slevu 
na vstupné. K dispozici 
jsou 4 kusy. Bečovská 
botanická zahrada má již 
otevřeno!



POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Datum:  

Neděle 2. 5. 2021
Čas:

KOLOVÁ 12.15 hod

HÁJE  12.45 hod
Cena: 150 Kč vzteklina

350 Kč kombinovaná vakcína se vzteklinou

Možnost zakoupení antiparazitik  
(odčervení, ošetření proti klíšťatům i blechám) 
Příp. aplikace mikročipu (povinný od 1/2020)

POPLATEK ZA SVOZ  
KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2021

POPLATEK ZA PSY PRO ROK 2021

Frekvence/rok 110 nebo 120 litrů 240 litrů 80 litrů
1x týdně 3.180,- Kč 5.470 Kč 2.210,- Kč
1x za 14 dní 1.690,- Kč 2.840 Kč 1.210,- Kč
Kombinovaný 2.440,- Kč

ROČNÍ POPLATEK ZA PSA
za prvního psa 400 Kč
za druhého a dalšího psa 600 Kč
majitelé nad 65 let za prvního psa 100 Kč
majitelé nad 65 let za druhého a dalšího psa 150 Kč
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od 15. 10. do 12. 4. - 1 x  7 dní
od 13. 4. do 11.10 - 1x za 14. dní

Prosím plaťte na Bankovní účet č. 3224341/0100
VS: číslo popisné
Vzhledem k epidemiologickým opatřením prosím případné 
hotovostní platby odložte na pozdější období (např. po 15. 4. 2021) 

Děkujeme za pochopení



SE STRACHEM I S VELIKOU RADOSTÍ
Post-velikonoční zamyšlení faráře Lukáše Bujny

Těžko se mi hledala slova, jimiž 
bych vystihl, čím byly - nebo 
pro nás mohly být - už druhé 

velikonoční svátky ve stavu nouze. 
A přitom ve mně rostla důvěra, ne-
boť jak se “Veliká noc” blížila, tím 
více do našich starostí a bolestí pro-
svítala naděje, anebo přesněji, naděje 
nasvítila naše starosti a  bolesti tak, 
aby se jasněji ukázalo, že křesťanská 
existence v nepřehledném a složitém 
světě je navzdory všemu ukotvena ve 
vděčnosti a  radosti, které čerpáme 
z evangelia - dobré zprávy - o Kristo-
vě vzkříšení. Špatných zpráv slýchá-
me mnoho. Být křesťanem znamená 
přijímat DOBROU ZPRÁVU, a ne-
jen přijímat, ale žít ji, stát se jí. Staň-
me se v požehnané velikonoční době 
dobrou zprávou pro tento svět, pro 
strachem sevřenou společnost, ve 
které se dusíme! Nadechněme se Du-
cha Svatého a vpusťme do svých srdcí 
světlo vzkříšeného Krista!

Nejsem si jistý, jestli se mi podaři-
lo najít správná slova a přiblížit krá-
su křesťanské naděje, ale věřím, že 
biblické texty, které se předčítaly na 
velikonočních bohoslužbách, nabí-
zejí “návod”, jak si tu naději osvojit, 
a díky ní prohloubit naše životy až 
k  pevným základům, na nichž se 
dá stavět. Mou pozornost zvláště 
upoutal příběh z  poslední kapitoly 
Matoušova evangelia, v  němž sle-
dujeme ženy, které “se strachem 
i s velikou radostí” opouštějí prázd-
ný hrob, neboť anděl jim řekl: “Vím, 
že hledáte Ježíše, který byl ukřižo-
ván. Není zde, byl vzkříšen.”

Prázdnota svědčí o zázraku. A jedi-
ně v prázdnotě, ve které se nemáme 
čeho chytit, kde se rozplývají všechny 
iluze, tam se otvírá prostor pro zá-
zrak! Kde zdánlivě není co očekávat, 
tam vzniká “božské prostředí” oprav-

dové svobody a dějí se věci nečeka-
né. Jako když udeří blesk - a  náhle 
je všechno jinak! Smrt je poražena, 
život zvítězil, a  to nikoli “pouhý” či 
“holý” život, nýbrž plně uskutečněný, 
neomezený a celistvý “život v hojnos-
ti”, do něhož vcházíme skrze Krista: 
“Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, 
bude zachráněn” (Jan 10, 9-10).

Mážná už dlouhé měsíce si připadá-
me, že jsme uzavřeni v hrobě, v němž 
je sice relativně bezpečno a čisto, ale 
zvnějšku neustále pronikají špatné 
zprávy a nutí nás ještě pečlivěji utěs-
nit náhrobní desku (zamknout dveře 
od bytu, biblickým jazykem: “přivalit 
kámen”). Je tohle život, či spíše pře-
žívání a postupné skomírání? A zase: 
další úder blesku! Přiznejme si to, od-
umírají nám vztahy. Bojíme se bliž-
ních, protože by nás mohli nakazit, 
vyhýbáme se lidem a  v  osamělosti 
utíkáme sami před sebou. Jenže kam? 
Pořád “rotujeme” v hrobě!

Odumírají však i naše falešné jis-
toty, zbytečné plány, hloupá očeká-
vání, staré návyky, na nichž jsme 
úzkostlivě lpěli. Jedním slovem: 
VYPRAZDŇUJEME SE. Uznávám, 
nezní to libozvučně. Vyprázdně-
ním, sebe-zmařením, řeckým výra-
zem kenosis, apoštol Pavel označuje 
sestupnou cestu Ježíše Krista: “sám 
sebe zmařil” (Filipským 2, 7), poní-
žil se až k smrti na kříži. Teprve po 
sestupu (do říše smrti, do “pekel”) 
následuje vzestup (vzkříšení k  ži-
votu, uvedení do Boží slávy, “nane-
bevstoupení”). Po vypití “hořkého 
kalicha” se bude pít „kalich nový 
v království Otce” (Matouš 26, 29).

Vyprazdňujeme se k  prožitku 
prázdnoty, k  poznání, že hrob je 
prázdný. Nastal čas odvalit kámen. 
Rozbít desku. Odemknout dveře. 
Vyjít ze sebe, z  chorobného zaujetí 

sebou samým (ze “sebe-otroctví”). 
Velikonoční zkušenost prázdnoty 
nás vede k opuštění hrobu a setkání 
se vzkříšeným Pánem. Stejně jako 
ženy v evangeliu i my běžíme vstříc 
tomuto vše proměňujícímu setkání 
“se strachem i s velikou radostí”. Ne-
musíme si zakazovat strach, vždyť se 
děje zázrak, jemuž nerozumíme. Vy-
jitím (exodem!) ze sebe, z vnitřního 
Egypta, sami sebe přesahujeme, pře-
kračujeme svůj stín, své ego. Nejde 
o strach paralyzující, nebudeme jím 
ochromeni, protože zároveň se v nás 
probouzí veliká radost a  touha žít. 
Ježíš pověděl ženám: “Buďte zdrávy.” 
Nejenže jim zdraví přeje, On je zdra-
vím přímo obdarovává! Uzdravení 
a  spása v  hebrejském myšlení splý-
vají vjedno. Ježíšův pozdrav bychom 
si mohli vyložit následovně: JSTE 
UZDRAVENI, ZACHRÁNĚNI, 
PŘIJMĚTE TO A ŽIJTE Z TOHO!

Vzkříšený Ježíš nás zahrnuje do 
svého života, jehož podstatou je lé-
čivá láska, a ta je silnější než strach, 
mocnější než smrt. Proto nabádá: 
“Nebojte se!” Jeho láska přemáhá 
strach a působí, že radost v nás za-
pouští hluboké kořeny. I  Spasitel 
po něčem touží: “Aby moje radost 
byla ve vás a  vaše radost aby byla 
plná” (Jan 15, 11). Kristova radost 
a  Kristův pokoj vyhloubí ony pev-
né základy, na nichž začneme stavět 
nové a dobré dílo v osobním životě, 
v mezilidských vztazích, v církvi, ve 
společnosti, ve světě. V hrubých ob-
rysech si takto představuji křesťan-
skou naději, která je zde pro každého, 
kdo třeba jen po kapce naděje žízní. 
Mám skromné post-velikonoční přá-
ní: kdykoli pocítíme prázdnotu a vy-
prahlost srdce, opakujme si Ježíšovo 
slovo z kříže: “Žízním” (Jan 19, 28).

 Lukáš Bujna


