
Novoroční vycházka 1. 1. 2022
Zveme všechny, kteří chtějí vstoupit do nového roku pohybem, na Novoroční vycházku – vyjížďku. 
Pojedeme, stejně jako v roce 2020, prvním spojem MHD č. 8 v 13.37 ze zastávky u obecního úřadu 
na zastávku Vítkova hora a zpátky půjdeme lesem kolem Kolováku do Kolové a Hájů. 
S sebou povině: lístek na autobus nebo průkazku, dobrou náladu, do busu respirátor.
Dobrovolně: novoroční přípitky a dobrůtky dle vlastního uvážení a potřeb.

Informační občasník obce Kolová | číslo 03/2021 prosinec
Zimní

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, náměty či připomínky. 
Pište, prosím, na email: mistostarosta@kolova-haje.cz vaše Redakční rada KOLOHÁJe 

Jakub Jiskra (starosta obce), Kateřina Pašková (místostarostka obce)

KOLOHÁJ | číslo 03/2021 | vydává obec Kolová | 360 01 Kolová, okr. Karlovy Vary
Ev.č. MK ČR 19633 | vychází 4x ročně | www.kolova-haje.cz

KOLOHÁJ
Milí a vážení spoluobčané, 
na tomto místě se ve vánočním vy-
dání Koloháje nabízí prostor pro 
zhodnocení uplynulého roku, pro 
přání, aby náš další život s covidem 
– 19 mezi námi a kolem nás byl co 
nejhodnotnější.  Sluší se zde podě-
kovat za všechny výzvy, které nám 
letos život přinesl a zavzpomínat na 
ty, kteří nás opustili.  Je třeba vám 
všem popřát do příštího roku vše 
dobré, hodně zdraví, lásky a štěstí. 
Za všechna slova, poskládaná do uče-
saných vět na výše uvedené téma, se 
s vámi podělím o pár veršů, které mi 

prolétly hlavou. Nevím, kdo je jejich 
autorem,  ale udělaly mi radost. Snad 
potěší i vás…

Jsme tu jenom dočasně, 
tak ať je Ti na světě překrásně.
I Ty můžeš v zimě ve sněhu  
chodit po poli,
pokud Tě tedy nohy nebolí, 
a ten zimní smutek chůzí povolí.
Radost, ta se opět dostaví.
A tak jen s ní se život  
s úsměvem náležitě oslaví…

 Jakub Jiskra

Informace ke zrušené akci  
DeN seNIorů

V pátek 22. října letošního roku se měl uskutečnit v naší obci 
Den seniorů. Setkání jsme bohužel z důvodu nařízené karan-
tény ve škole a pracovníků obecního úřadu museli zrušit.

Účast na akci potvrdilo velké množství místních občanů 
a jejich zájem nás velmi potěšil. Rozhodli jsme se tedy tuto 
akci přesunout na nový termín – červen 2022. Nové pozván-
ky budeme občanům rozesílat v květnu 2022.

Děkujeme za pochopení a těšíme se v příštím roce!

PF 2022 
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Zápisník zastupitele
Od září proběhly 3 veřejné schůze zastupitelstva - 18. 10. , 8. 11. a 6. 12. 2021.
Mimo jiné byla přijata následující usnesení:
- schválení investičního záměru - Vestavba ZŠ Kolová
- schválení dodatku ke smlouvě s DPKV – linka 8
- představení Plánu rozvoje obce 2022 - 2028
- schválení OZV č.1/2021 o odpadech

Na schůzi 6. 12. byla vedení obce předána petice občanů za zřízení úsekového měření rychlosti vozidel v obci Kolová. Ke 
dni předání zde bylo uvedeno 111 podpisů.

Další termín veřejného zastupitelstva je 20. 12. 2021, kde bude hlavním bodem schválení rozpočtu obce na rok 2022 
a  střednědobého výhledu obce na roky 2022 až 2024. Petice nám doufám poslouží, jak opádné vyjádření vůle velké 
skupiny našich občanů, pro jednání s Policií ČR o povolení instalace úsekového měření rychlosti. Budeme vás o jejím 
průběhu informovat.

Kompletní zápisy z veřejných jednání zastupitelstva naleznete na stránkách obce: www.kolova-haje.cz 
 Kateřina Pašková

KOLOHÁJ | číslo 02/20212 www.kolova-haje.cz

Kolovské naděje válí
FK Ajax Kolová má nyní v soutěžích čtyři družstva: A, B, mladší žáky a mladší 
přípravku. V posledním roce jsme zaznamenali velký zájem zejména těch nej-
menších a je to rozhodně znát jak na účasti na trénincích, tak i v zápasech.

V  soutěžích nyní máme přes 30 dětí do 12 let, z  toho 
20 dětí do 9 let. A další přísun dále pokračuje, a proto plá-
nujeme zařazení do soutěží na jaře i  starší přípravku do 
10 let. Funguje velmi dobrá spolupráce s rodiči a je to vidět 
i  na výsledcích, kdy ml. přípravka suverénně na podzim 
přehrála všechny soupeře a vede všechny tabulky bez ztrá-
ty bodu. Mladších žáků do 12 let je méně kvůli několika-
násobným odchodům do vyšší věkové kategorie a musí se 
doplňovat podstatně mladšími. Během posledního roku 
se zásluhou dotací podařilo opět velmi výrazně zlepšit 
zázemí pro naše nejmenší, a to od různých tréninkových 
pomůcek, nářadí, míčů, až po nákup nových mikin a tré-
ninkových dresů (pro každého našeho žáčka), ve kterých 
také absolvovali ukázkový trénink s šéftrenérem mládeže 
Karlovarského kraje s „A“ licencí. Velké díky patří našim 
trenérům, kteří se našim nadějím věnují několikrát týdně, 
a to ve složení: Fanda Šebeš, Karel Mourek, Milan Brodec-
ký, Týna Zubzandová, Jarda Roubíček, Jindra Tulák, To-
máš Verzich. Nyní se ze hřiště přesunuli do obecního sálu 
v Kolové, kde probíhají tréninky ve čtvrtek (ml. přípravka) 
a v pátek (ml. žáci). Od ledna pak budou zpestřeny i proná-

jmem haly v K.Varech. Kdyby se k nám chtěli během zimy 
přidat další zájemci a zájemkyně, tak se stačí ozvat na kon-
takt: 602285905. Všem Vám moc děkujeme za spolupráci, 
za podporu a přízeň, přejeme Vám krásné a pohodové Vá-
noce a do nového roku 2022 mnoho úspěchů.

 Za FK Ajax Kolová – Martin Míček

Základní a mateřská škola v Kolové?
Základní škola Kolová, dalo by se říci bez nadsázky, je naší obecní chloubou. 
Škola, která byla postavena v roce 1883, prošla za dlouhá léta své existence mno-
ha úpravami, a to jak opravami technického stavu tak modernizací (vybudování 
bezbariérového přístupu, počítačové učebny, rekuperace vzduchu). 

V  posledních letech řešíme nedostatek kapaci-
ty stávající budovy pro stále se zvětšující počet 
žáků. V letošním roce máme 82 žáků a vzhledem 

k  osídlování Kolové i  okolních obcí mladými rodinami, 
předpokládáme do budoucna další nárůst. Nevyhovující 
je absence vlastní školní kuchyně, která by měla vařit ne-
jenom pro ZŠ a případně pro MŠ, ale také například pro 
seniory v obci, kteří nyní využívají službu dovozu obědů 
z Karlových Varů. Zcela nám chybí škola mateřská a zdejší 
mladí rodiče musejí léta vyhledávat volná místa předškol-
ních zařízení v širokém okolí.

Od roku 2019 pracuje nové zastupitelstvo na zlepšení 
této situace. Uvědomujeme si, že pro obec je škola velmi 
důležitým prvkem komunitního života. Dnes bychom se 
s vámi chtěli podělit o naše plány a nechat nahlédnout do 
projektů, které jsou připraveny k realizaci.

Časově nejbližším projektem je půdní vestavba stávající 
budovy ZŠ. V plánu je vybudovat v aktuálně nevyužitém 
podkroví specializovanou učebnu se zázemím a  opravit 
krov a střechu budovy. Investiční náklady tohoto projektu 
jsou cca 15 mil. Kč a mohou být z 90% financovány z do-
tace EU. V případě úspěšnosti dotační žádosti by stavba 
měla být realizována do června 2023.

Dalším projektem je vybudování nové mateřské školy, na 
pozemku vedle školy pod kapličkou, který je od roku 2019 
v majetku obce. Projekt výstavby dvoutřídní mateřské školy 
je již zhotoven, bylo vydáno stavební povolení a nyní je tře-
ba sehnat zdroj financování. Investiční náklady jsou cca 27 
mil. Kč. Dotační výzva Ministerstva financí, které jsme se 
na jaře tohoto roku plánovali zúčastnit, bohužel “nedopad-
la”, obec tedy hledá další možné zdroje financování.

Oba předchozí záměry jsou dílčími fázemi komplexního 
projektu “Komunitní škola Kolová”. Jeho největší a nejná-
kladnější součástí je přístavba nové budovy základní školy 
na pozemcích “pod školou”. Aktuální studie zahrnuje 2 
kmenové učebny, sborovnu, kuchyň, jídelnu a  sportovní 
halu. Ta by měla sloužit ke školní tělesné výchově i  pro 
sportovní a kulturní aktivity občanů.

Uvědomujeme si, že je to „velké sousto“, ale tento pro-
jekt vnímáme jako klíčový pro celkový rozvoj komunitní-
ho života v obci. Samozřejmě není možné financovat ho 
z vlastních zdrojů obce. Pro další období bude zásadním 
úkolem vedení obce peníze zajistit. Doba a stav státních 
financí nám sice není nakloněn, ale věříme, že hledání 
zdrojů přinese své ovoce.

Při plánování obecních financí pamatujeme i na ostatní 
oblasti života v obci. Na příští rok připravujeme projekt 
přestavby vjezdového ostrůvku do Kolové od Olšových 
vrat a  vybudování navazujícího chodníku. Cílem je sní-
žení rychlosti vozidel při vjezdu do obce a  zvýšení bez-
pečnosti chodců. Dalším krokem by měla být projekto-
vá dokumentace na chodníky podél fotbalového hřiště 
a chodník od křižovatky v Kolové směrem na Pilu. V roz-
počtu na příští rok 2022 navrhujeme vyčlenit finance na 
zhotovení projektové dokumentace na vybudování chod-
níků v Hájích.

Investiční akce obce a  jejich financování pravidelně 
řešíme na veřejných schůzích zastupitelstva. Nejbližší se 
bude konat 20. 12. 2021, kde je hlavním bodem programu 
schválení rozpočtu na rok 2022.

Těšíme se na Vaši účast!
 Jakub Jiskra
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Letošní Mikulášská nadílka s pohádkou
Tradice spojené s Mikulášem bývají pestré a krajově odlišné. 
Součástí většiny z nich je rozdávání dárků dětem. V podve-
čer druhé adventní neděle, 5. prosince, si děti z Kolové a Hájů 
užily se svými blízkými jeden společný dárek v podobě hrané 
pohádky O Budulínkovi i malé dárky pro štěstí v podobě pa-
mlsků, perníků a sladkého ovoce rozdávané sv. Mikulášem 
v doprovodu anděla a čerta. Herci divadýlka Kapsa z Anděl-
ské hory přinesli do obecního sálu příběh plný písniček, hu-
moru i ponaučení. Děti přispěly svými básničkami, písnička-
mi a říkadly.

Dobrovolníci ze spolku Pro Obec děkují účinkujícím, hos-
tům a mnoha lidem, kteří pomáhají tuto předvánoční tradi-
ci v obci udržet.

 Blanka Jiskrová

reflexní samolepky
Polární noc sice v našich zeměpisných šíř-

kách nezažíváme, ale pozdní rozednívání 
a  brzké stmívání v  době před a  povánoční 
ano. Dává nám zavzpomínat na školní léta, 
kdy jsme se ve vlastivědě učili, že zemská osa 
je nakloněná, a v důsledku toho máme v zim-
ním období denního světla o  mnoho méně 
než v létě.

A  tak se pohybujeme ranní a  podvečerní 
temnotou na svých pěších cestách za vším 
možným. Řidiči ví, jak je důležité, aby chodec, 
jdoucí kolem silnice, měl svítilnu nebo byl 
označen nějakým reflexním prvkem (páskem, 
samolepkou, svítícím zipem apod.).

Ti z Vás, kteří chodí po obci, si jistě všimli 
dvou tubusů, zavěšených na autobusové za-
stávce u OÚ a na konci chodníku směrem na 
letiště. Jsou to zásobníky na reflexní samolep-
ky, které jsou zdarma k dispozici všem, kteří se 
chtějí více zviditelnit při svém pohybu podél 
komunikací. Stačí zespodu vytáhnout 2 samo-
lepky a nalepit je zezadu a zepředu na nohavi-
ci, rukáv, bundu, batoh apod.

Papírové slepky vhoďte prosím do krátkého 
tubusu (odpadkový košík) nebo jinam do koše. 
Tyto samolepky se zásobníkem jsme získali ze 
100% dotace, prosíme přesto: Neplýtvejte jimi, 
hodnota jedné samolepky je cca 5,– Kč.

Přejeme Vám příjemné 
a bezpečné zimní chození.

 Jakub Jiskra

roční poplatek
Splatnost pro I. pololetí - do 31. 7. v daném roce
Splatnost pro II. pololetí - do 31. 1. v následujícím kalendářním roce

Objem  
sběrných nádob

Cena/litr Četnost svozů 
1x týdně 

(4 x měsíčně)

Četnost svozů 
1x za 14 dní 
(2 x měsíčně)

Kombinace 
6 měs./ 1 x za 14 dní 
6 měs./ 1 x za týden

80 litrů 0,57 Kč 2372 Kč  
pololetně 1186 Kč

1186 Kč 
pololetně 593 Kč

1734 Kč 
pololetně 867 Kč

120 litrů 0,57 Kč 3558 Kč 
pololetně 1779 Kč

1780 Kč 
pololetně 890 Kč

2600 Kč 
pololetně 1300 Kč

240 litrů 0,57 Kč 7114 Kč 
pololetně 3557 Kč

3558 Kč 
pololetně1779 Kč

5200 Kč 
pololetně2600 Kč

Dodatečná poznámka autora: Během 
6  dnů, které uběhly mezi instalací plného 
zásobníku a sepsáním článku bylo vybráno 
na autobusové zastávce u obecního úřadu 
všech 500 ks samolepek. Nepředpokládám, 
že by došly k účelu, ke kterému byly vyrobe-
ny. Je mi z toho velmi smutno. Objednáme 
ještě jednu sadu samolepek a budeme dou-
fat, že se nenajde opět nějaký chytrák…

Proběhlo…

Rozsvícení vánočního stromečku

seNIorKY A seNIoŘI, PoZor!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.

Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost A-P-
LUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY entity, 

COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, Energie 
České spořitelny, Europe Easy Energy, Kolibřík 

energie, Ray Energy, nebo X Energie a neřešili jste 
změnu plateb, ověřte si, zda nedlužíte za energie 

dodavateli poslední instance.

Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli elektřiny nebo 

plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!

Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kde naleznete sami více informací?
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci – o dodavatelích poslední 

instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali 
do stejné situace jako Vy.

Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.

Platby za elektřinu nebo plyn
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší bance 

(trvalý příkaz) si ověřte, zda máte nastaveny platby 
za elektřinu nebo plyn.

Pokud ne a zálohy na energie žádným jiným způ-
sobem nehradíte, dlužíte za energie dodavateli 

poslední instance. 
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše v pořádku. 

Nemusíte nic řešit.

N
E
B
O

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít 

potřebné informace i problém řešit.
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní 
nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, nebo 

Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování 

za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit? 
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, 
kontaktovat ho a vyřešit platby za elektřinu nebo plyn.

Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť 
pro případ, když skončí Váš dodavatel. Proto je nutné vy-
brat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Koncert Kso v Hájích
Již podruhé jsme měli tu čest a naše pozvání do Hájů při-

jal Karlovarský symfonický orchestr, tentokrát s dirigentem 
Janem Kučerou. Počasí nám přálo, tak jsme si mohli vy-
slechnout slavné melodie pánů skladatelů Dvořáka, Sme-
tany, Brahmse, Čajkovského a dalších.
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Úprava zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vás informovali o změně právní 

úpravy zpoplatnění nakládání s  komunálním odpa-
dem, kterou s účinností od 1. ledna 2021 upravuje zá-
kon č. 541/2020 Sb. o odpadech a zák. č. 565/1990 
Sb., o  místních poplatcích v  platném znění. Zákon 
mimo jiné nově upravuje povinnosti původce odpa-
du hlediska poplatků. Na základě tohoto zákona vy-
dala Obec Kolová novou Obecně závaznou vyhlášku 
1/2021 s účinností od 1. 1. 2022.

Změna přináší nový způsob placení za komunál-
ní odpad, a  to místní poplatek za odkládání komu-
nálního odpadu z nemovité věci. Nemovitou věcí se 
rozumí byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou 
rekreaci na území obce.

Nově je plátcem poplatku za nakládání s komunál-
ním odpadem z nemovité věci vlastník nemovitosti. 
V  případě pronájmu nemovitosti, je plátce povinen 
vybrat poplatek od poplatníka, kterým je fyzická 
osoba, která má v nemovité věci bydliště (dle § 80 
občanského zákoníku má fyzická osoba bydliště 
v  místě, kde se zdržuje s  úmyslem žít tam trvale). 
V  případě, že v  dané nemovitosti nemá bydliště 
žádná fyzická osoba, je poplatníkem vlastník této 
nemovité věci. Je zde nutné připomenout, že nově 
také nastala povinnost platit poplatek za odkládání 
směsného komunálního odpadu majitelům staveb, 
které jsou určené k rekreaci. Tedy i vlastník nemovi-
tosti pro rekreaci má ohlašovací povinnost.

Změna pro plátce znamená splnit svou ohlašovací 
povinnost a registrovat se na Obecním úřadu Kolová 
(správce poplatku). Ohlašovací povinnost lze splnit 
i na základě plné moci. V průběhu měsíce prosince 
bude všem obyvatelům Kolové a  Hájů u  Karlových 
Var doručen dopis s potřebnými informacemi a při-
loženým registračním formulářem Ohlášení k míst-
nímu poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z  nemovité věci, který je třeba vyplnit, podepsat 

a zaslat na Obecní úřad Kolová poštou nebo přinést 
osobně. Vyplněný a podepsaný formulář lze také na-
skenovat a zaslat na e-mail: ucetni@kolova-haje.cz 
do 31. ledna 2022.

Výše nového místního poplatku za odkládání ko-
munálního odpadu z nemovité věci se stále odvíjí od 
množství vyprodukovaného odpadu. Za litr objed-
nané kapacity odpadové nádoby se měsíčně platí 
částka 0,57 Kč. V případě, že v nemovitosti nemá by-
dliště žádná fyzická osoba, odvede poplatník popla-
tek v minimální výši, která je stanovena na 50 litrů / 
28,50 Kč měsíčně. V případě, že pro nemovitost není 
objednána odpadová nádoba, odvádí se minimální 
poplatek za každou osobu, která má v nemovitosti 
bydliště.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z ne-
movité věci se platí správci poplatku (OÚ Kolová) ve 
dvou částkách, a to

• za dílčí období od 1. ledna do 30. června – splat-
ný do 31. července příslušného kalendářního roku,

• za dílčí období od 1. července do 31. prosince – 
splatný do 31.  ledna následujícího kalendářního 
roku.

Poplatek lze uhradit hotově na obecním úřadě nebo 
převodem na účet Obce Kolová č. ú. 3224341/0100.

Případné změny ve velikosti nádoby či četnosti svo-
zu lze provést pouze 2x ročně s nahlášením do 15. 6.

(pro druhé pololetí) a do 15. 12. (pro první polole-
tí) s účinností od 1. dne následujícího kalendářního 
pololetí.

Pokud plátce nesplní ohlašovací povinnost, nebo 
nezaplatí včas a správně poplatek, správce poplatku 
mu poplatek vyměří a  nezaplacené poplatky může 
zvýšit až na trojnásobek.

Vyhláška č. 1/2021 je zveřejněna na webu obce 
Kolová /www.kolova-haje.cz/.

 Jakub Jiskra

Trochu radosti pro milovníky procházek
Ten, kdo rád využívá možnosti procházek v  krásném okolí našich obcí, se 
určitě již setkal s novými dřevěnými stavbami podél cest.

Na Polničce byly instalovány 2 menší posezení, na cestě 
ke Kolováku vznikl malý vyhlídkový posed a sezení se šin-
delovou stříškou. Do konce roku najdete na 4 místech nové 
dřevěné cedule se zajímavým a poučným obsahem pro malé 
i velké. Všechny tyto stavby byly pořízeny s přispěním do-
tačních peněz Karlovarského kraje z  programů Podpory 
Cyklistické infrastruktury a Podpory turistického ruchu. Se-
zení se stříškou jsme získali z dotace Svazku obcí Slavkovský 
les a Místní akční skupiny Kraj živých vod. 

Na pohodové posezení a využití nových prvků si bude-
me muset počkat do teplejších jarních dnů, ale už teď se 
na to moc těším. Samozřejmě počítáme s instalací odpad-
kových košů u všech zastavení a budeme rádi, když po-
řádek na těchto i  jiných místech našeho okolí pomůžete 
udržovat. Dovolím si odkázat na článek z jara, nejlepší je 
osobní příklad a vysvětlování (zvláště mladým).

 Jakub Jiskra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CENA VSTUPENKY:  200 Kč             Předprodej:  OÚ Kolová 

  kapela RYTMIKA Sokolov 

  občerstvení zajištěno 

II.  OBECNÍ  BÁL 
na Kolové,  sobota  29.1.2022 

ve stylu muzikálu 

Workshop afrických tanců
Obecním sálem u nás na Kolové se v neděli 14.11. 
opět rozezněly bubny a ženy se roztančily v jejich 
rytmech. V rámci akce spolku PRO OBEC - "NA SLO-
VÍČKO" aneb Dámská kavárna - tu proběhl seminář 
afrického tance pod vedením lektorky Terezy Po-
spěchové z Prahy. 

rozlučka s létem
Tradiční rodinné odpoledne proběhlo 
po roční pauze 11. září na hřišti FK 
Ajax Kolová. Kromě soutěží  a her pro 
děti byl připraven program Záchran-
ného kruhu, ukázka výcviku psů, ma-
lování na kameny a další atrakce. K 
večerní zábavě zahrála kapela “Petr 
nebo Pavel”.

 Blanka Jiskrová

Proběhlo…
Proběhlo…
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NeNÍ Z ToHoTo sVĚTA
Adventní zamyšlení faráře Lukáše Bujny

Advent je zvláštním obdo-
bím roku. Provází jej nedo-
statek světla, a zároveň tou-

ha po světle. Stmívá se brzy, noci 
bývají dlouhé. Do práce i do školy 
vstáváme ještě za tmy a  domů se 
často vracíme za šera. Vláda tem-
noty se zlomí o Vánocích. Ale zlo-
mí se i v nás? Zazáří světlo i do na-
šich temných komor a  třináctých 
komnat? Vstoupí radost a  naděje 
i do temných událostí, které se dějí 
ve světě kolem nás a  jejichž stíny 
dopadají také na naše hlavy?
V adventním čase rozsvěcíme v ok-
nech svícny a hvězdy. Při večerních 
procházkách mi blikající světýlka 
na ulicích a  domech vždycky při-
pomenou verš z  Janova evangelia: 
„To světlo ve tmě svítí a tma je ne-
pohltila.“ Vánoční výzdoba někdy 
působí kýčovitě a  nevkusně, ale 
proč ne? Každá barevná žárovička 
je malým znamením důvěry. Věří-
me, že světlo se vrátí a zvítězí nad 
temnotou.

Můžeme přispět k  vítězství 
světla? Ano. Pokornou a trpělivou 
akceptací temnoty. Protože tma 
vyjadřuje naprosto přesně, jak to 
chodí v  „království tohoto světa“. 
Je potřeba přijmout, že základní 

situace světa, do něhož jsme se na-
rodili a žijeme v něm, je absurdní 
a  tragická. Slepá ramena chaosu 
nečekaně udeří a zasáhnou přímo 
na nejcitlivějším místě. Všichni 
jsme to poznali, byť v  různé míře 
intenzity. Bolestivé ztráty se nevy-
hnou nikomu.

Nemusíme však propadat zou-
falství. Cesta nekončí, i když právě 
teď vede tmou. Dokonce i  v  srdci 
temnoty stále hoří svíčka. Neboť 
existuje i  jiné království, jiný svět. 
Ježíš prohlásil: „Mé království není 
z  tohoto světa.“ Proto modlitba 
Otčenáš obsahuje prosbu: „Přijď 
království tvé!“ Není zde řeč o vy-
sněné pohádkové říši kdesi daleko 
za horizontem našeho života (ale 
proč asi máme tak rádi pohádky?), 
nýbrž o  novém rozměru života, 
z  něhož lze čerpat smysl, posilu, 
smíření a radost v jakékoli situaci, 
za všech okolností.

Tento svět a „onen“ svět nejsou 
od sebe oddělenými skutečnostmi. 
Zároveň se ani nepřekrývají, spí-
še jeden se opírá o  druhý, anebo 
jinak: království, o  němž hovoří 
Ježíš, sice není z  tohoto světa, ale 
prosvítá i  jeho temnou skořáp-
kou. Představuje hlubinné podlo-

ží, utajenou dimenzi lásky, světel-
né jádro, živý střed, na němž stojí 
všechno ostatní. Jestliže akceptuje-
me temnotu, pochopíme, že právě 
skrze ni je nám dáno přicházet ke 
světlu. Pak se promění i náš náhled 
na temnotu. Už se jí nebudeme bát 
a vyhýbat se jí.

V biblické Písni písní se zpívá: 
„Černá jsem, leč půvabná.“ Krás-
ně to zní latinsky: Nigra sum, sed 
formosa. Skrytý půvab temnoty 
spočívá v  její touze po vykoupe-
ní. Ona čeká, kdy spatří světlo, 
které nosí ve svém lůně. Nigredo, 
neboli „čerň“, je počátečním sta-
vem v alchymickém i mystickém 
procesu proměny. Bolestmi se 
ohlašuje porod. A jsme u podivu-
hodného poselství Vánoc! Ze tmy, 
která panuje v děloze, přichází na 
svět dítě. Požehnaný uzlíček svět-
la. Z  Mariina těla se rodí Ježíš. 
I  ze zdánlivě neplodné temnoty 
našich srdcí se narodí světýlko 
naděje, jímž si posvítíme na cestu 
chaotickým „královstvím tohoto 
světa“. Stačí důvěřovat, že světlo 
Kristovo tam uvnitř je a  nikdy 
nezhasne.

 Lukáš Bujna, husitský farář

POZVÁNÍ NA 
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBU
Zveme na bohoslužbu do kaple sv. Anny v Kolo-
vé na Hod Boží vánoční v sobotu 25. 12. v 18. 00. 
Slouží husitský farář Lukáš Bujna. Budou se zpí-
vat tradiční české vánoční koledy.


