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Koronavirus, pandemie, lockdown1), karanténa . Nejčastěji používaná slova v roce
2020 .
Celkově žilo na konci roku 2020 na Zemi více než 7,79 mld. obyvatel.
Covid způsobil, že jsme byli svědky dočasného a vynuceného útlumu
nekonečné touhy lidí po růstu ekonomiky a na čas došlo k poklesu ničení
divočiny v mořích i na pevnině , hromadění plastů v mořích, ztrát živočišných
druhů odlesňováním a dalších škod na úkor krádeže přírodního světa .
Lidstvo stejně jako dříve prožívalo terorismus , války a politikaření.
Došlo k teroristickým útokům v Německu , v Conflans-Sainte-Honorine a Nice ve
Francii , v Kábulu v Afganistánu i v rakouské Vídni .
Válka v Náhorním Karabachu byl vojenský konflikt mezi Armény a Ázerbájdžánci
podporovanými Turky, který trval od září do listopadu 2020.
Od roku 2017 stále trvalo povstání v Iráku vedeno Islámským státem proti irácké
vládě a jejím spojencům.
V politice byly hlavními událostmi zvolení nového presidenta USA a skutečnost ,
že Velká Británie opustila poslední lednový den Evropskou unii.
U nás proběhly volby do krajských zastupitelstev a Senátu, což až tak velký vliv na
náš život nemělo.
Při opakovaných otravách řeky Bečvy uhynulo na podzim více než čtyřicet
tun ryb a dalších vodních živočichů. Chemikálie zamořily desítky kilometrů
toku. Viník událostí nebyl v tomto roce dohledán.

*
Virus covid -19 byl ve světě poprvé identifikován v prosinci 2019 v čínském
Wuchanu. propuknutí pandemie bylo vyhlášeno v březnu 2020.
Příznaky nemoci způsobené virem covidu-19 jsou velmi různorodé, od
neznatelného průběhu , až po závažné onemocnění. Virus se šíří hlavně
vzdušným přenosem, když jsou lidé blízko sebe. Jde o infekční onemocnění
smrtelné zejména pro oslabené jedince. Projevuje se jako jiné respirační nemoci
kašlem , dušností , vysokými horečkami a náhlou ztrátou chuti a čichu.
V roce 2020 bylo ve světě celkem potvrzeno úřes 200 mil. případů a z toho
více jak 4,3 mil. úmrtí, připisovaných covidu -19. Bylo očkováno 3,6 mld. lidí.

Pandemie covidu-19 v Evropě začala 31. ledna, kdy byli dva čínští turisté
v Římě pozitivně testováni na virus SARS-CoV-2. Nákaza se začala velmi
rychle šířit. V době od 19. března do 11. dubna 2020 měla Itálie v
celosvětovém srovnání nejvyšší počet obětí (v počtu obětí Itálie překonala
Čínu, posléze ji však překonaly USA a jeden z nejvyšších počtů nakažených.
V červnu zaznamenaly nákazu všechny státy světa.
Pandemie prověřila funkčnost i nefunkčnost zdravotnického systému
jednotlivých států. Očkování proti nemoci bylo nejdříve schváleno v Británii
od firem Pfizer/BioNTech, která prokázala 95procentní účinnost.
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NOVĚ ZAVEDENÁ OPATŘENÍ

Vláda od pondělí 1. března uzavřela všechny
základní i mateřské školy a dětské skupiny.
Výjimka bude platit pro děti rodičů, kteří
pracují ve zdravotnictví.

Následující tři týdny bude omezen volný pohyb
mezi okresy a mimo hlavní město Praha, které
se považuje za jeden okres. Pro cesty zahrnuté
ve výjimkách, tedy například cesty do práce či
za lékařem, bude povinné předložit čestné
prohlášení

Od pondělí bude na všech místech, kde se
shromažďují lidé, povinnost nosit respirátory s
účinností FFP2.

Vláda také uzavřela velkou část maloobchodu.
Otevřeny budou moci být například prodejny s
potravinami, drogerie, lékárny prodejny potřeb
pro zvířata nebo květinářství.

Trávit volný čas a sportovat budou moci lidé
pouze v obcích, kde žĳí.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo
zaměstnavatelům, aby vybavili zaměstnance
respirátory resp.rouškami.

Na našem území byla nákaza oficiálně
potvrzena 1. března. Za její zdroj byla
označena severní Itálie, kam odjeli našinci
lyžovat.
O půlnoci 16. března Česko uzavřelo státní
hranice. Záhy stát vyhlásil povinnost
občanům , zakrývat si mimo bydliště ústa a
nos rouškou, šátkem či jinou pokrývkou.
Ukázalo se, že podobně jako v jiných státech,
nebylo v ČR dostatek ochranných pomůcek.
Lidé začali doma ve velkém šít látkové
roušky.
V nemocnicích byla zřízena zvláštní oddělení
pro pozitivní pacienty . Prvního mrtvého s
covidem-9 úřady oznámily 22. března.

První vlna epidemie vyvrcholila u nás kolem 12. dubna, kdy bylo evidováno 4 750
osob nakažených osob , z toho bylo 436 hospitalizováno.
S klesajícím počtem nově nakažených i hospitalizovaných a také pod tlakem protestů
a názorů, které nákazu zlehčovaly , vláda začala uvolňovat přísná opatření.
V srpnu ale epidemie znovu nabrala na síle. Přesto vláda nereagovala a v září se v
počtu nakažených na milion obyvatel ČR zařadila mezi nejvíce zasažené země světa.
Opožděně bylo nařízeno opětovné nošení roušek na veřejnosti.
Denní nárůst počtu nakažených osob byl větší než 3 000 a byl zaznamenán poprvé
17. září 2020.
30. září vláda vyhlásila na celém území ČR nouzový stav. Krátce před tím
zaznamenali statistici rekord v počtu úmrtí na následky nákazy .
23. října - denní nárůst převýšil 15 000 osob. V tu dobu již byly s výjimkou mateřských
opět uzavřené školy, bylo nařízeno uzavřít restaurace, posilovny, fitness centra,
bazény, koupaliště a zoologické zahrady, hotely, divadla a kina. Byla omezena
možnost shromažďování lidí, platil zákaz pití alkoholu na veřejnosti.

ČESKO

Od 28. října platil zákaz nočního vycházení mezi devátou hodinou večerní a pátou
hodinou ranní. Nejpřísnější opatření trvala celý měsíc.
Počet nakažených v tu dobu stále stoupal. Dne 4. listopadu bylo zaznamenáno 15729
nových případů koronaviru. Každý třetí občan ČR byl pozitivní. Od 18. listopadu byl
omezen počet zákazníků v obchodech. Na vánoční nákupy byly zákazy zrušeny ,
následně však znovu došlo k nárůstů případů.
Po dalších opatřeních byly podnikatelům poskytnuty rozsáhlé kompenzace jejich ztrát,
důsledkem byl enormní zadlužování státu . Vynucené omezování české ekonomiky
přineslo hospodářský pokles odhadem 7,2 procenta.
.



Koronavirus omezil dění také v diecézi, řada tradičních akcí se neuskutečnila, např.
setkání mladých, pout ministrantů, řada farních poutí či oderská přehlídka středních škol.
Přesto se zcela život nezastavil.

• Během 20. ročníku Tříkrálové sbírky se v MSK a na Jesenicku podařilo získat peněžní
dary v hodnotě přes 20 mil.

• Byla zahájena stavba repliky dříve spáleného dřevěného kostela Božího Těla v Gutech
u Třince.

• Dne 16. března byly v polské Třebnici objeveny ostatky sv. Hedviky, patronky
ostravsko-opavské diecéze.

• Pomocný biskup Martin David celebroval v katedrále Božského Spasitele v Ostravě na
Zelený čtvrtek (9. dubna) tzv. Missu Chrismatis. Bez účasti věřících. Mši bylo možno
sledovat živě na internetu farnosti Moravská Ostrava.

• Martin David se 1. června stal apoštolským administrátorem ostravsko-opavské
diecéze. Úřad i statut sídelního biskupa nadále zůstaly Františku V. Lobkowiczovi a
řízení diecéze se ujal biskup již Mons. Martin David.

• V sobotu 12. prosince náhle zemřel na faře v Českém Těšíně ve věku nedožitých 70
let biskupský vikář pro pastoraci duchovních povolání Mons. Adam Rucki.

DIECÉZE
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•
Ve farních obcích se nákaza začata projevovat s obvyklým zpožděním . Počet
nakažených se v jednotlivých vsích pohyboval od října do konce roku denně od 1
do 25 (Pustá Polom ).
Důsledky vládních opatření, zejména tzv. lockdownů, přinesly lidem pokles příjmů,
a nárůst pesimismu. Karanténní opatření, zavřené ordinace lékařů a stomatologů,
omezení operačních výkonů, vyučování dětí na dálku přes internet, zákaz
podnikání ve službách, pohostinství i bohoslužeb. To je neúplný výčet problémů
se kterými se museli lidé vypořádat .

*
V Pusté Polomi jsme se ten rok rozloučili se 14 občany , příčinou smrti
některých z nich byla již nákaza Covid-19 a tradiční poslední rozloučení s nimi
se širokou účastí již nebylo umožněno.

• Hlavní lednovou záležitostí bylo tříkrálové koledování se sbírkou pro charitu.
Sociální cítění dárců bylo opět na vysoké úrovni: Pustá Polom 76 720 Kč, Kyjovice
61.340 Kč, Budišovice 35 396 Kč, Podvihov 28 779 Kč a Hlubočec 24 956 Kč. Dík
rovněž patří vedoucím skupinek a více než stovce koledníků.

• Tradiční ples celé farnosti konaný 15. února měl asi sto účastníků .
• Před dopadem první vlny epidemie se v sobotu 7. března se konala postní

duchovní obnova s P. Vítězslavem Řehulkou, které se zúčastnila asi stovka farníků,
• Během nouzového stavu veřejné bohoslužby nebyly. Farníci využívali přenosy

bohoslužeb, uváděné Českou televizi a celostátní křesťanskou TV Noe.
• Příprava dětí na 1. svaté přĳímání probíhala v naší farnosti na dálku přes internet.

Přerušena byla také výuka náboženství i veškeré aktivity na faře.
• V časech“ koronavirových“ 28.dubna 2020 zemřel ve věku 81 let Bedřich Stoniš,

dlouholetý obětavý kostelník farního kostela. Poslední rozloučení s ním proběhlo
již jen v rodinném kruhu .

• Odmlčel se také farní časopis „PŘÍSTAV". Informovanost byla zajišťována
operativně dopisy farníkům , které byly rozesílány e-mailovou poštou.

• Od 25. května se bohoslužeb mohlo účastnit až 300 lidí s tím, že neměli zvýšenou
teplotu, příznaky nachlazení a rýmy, dodrželi dvoumetrové odstupy, měli
respirátory a použili při vstupu do kostelů tekutou desinfekci rukou.

• Byly zrušeny pondělní bohoslužby v Pusté Polomi a páteční bohoslužby v
Kyjovicích a nahrazeny sobotními bohoslužbami s nedělní platností.Farníkům bylo
umožněno využít během víkendu pouze jednu mši svatou.

FARNOST

Počty nakažených v obcích fartnosti ke dni 30.12.2020
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• Bylo zakázáno podávat si ruce na znamení pozdravu pokoje a bylo upraveno
podávání Eucharistie „na ruku“.

• Slavnost prvního svatého přĳímání se konala 7. června a byla vyhrazena jen pro
pro 7 dětí s kmotry rodiče a jejich rodiny.

• Koncem června byla dokončena fasáda na komunitním centru, v polovině srpna
byla položena na přístupové cestě betonová dlažba a v září pak byly provedeny
úpravy okolí a zaseta tráva. To vše za velké pomocí farníků, kteří obětavě a
opakovaně tyto práce prováděli.

• Obec Kyjovice, vlastník kaple, obdržela na opravy provedené v roce 2019 od
Ministerstva zemědělství dotaci ve výši 120 026 Kč.

• Biskupství ostravsko-opavské podpořilo 2. etapu generální opravy varhan ve
farním kostele částkou 49 000 Kč.

• Z iniciativy polomských patriotů mj. Josefa Sedláčka a Ludmily Havrlantové byl
opraven pomník polomského rodáka a bíloveckého děkana Mikuláše Šindláře
(†1973), vězně v německých koncentračních táborech a pomník ve stylu
biedermeieru c.k. komořího a patrona farnosti Arnošta Augusta hraběte
Falkenhaina († 1848).

• V září před farní kostel byla zpět na své místo instalována restaurovaná socha
Panny Marie,

• Ministerstvo zemědělství podpořilo generální opravu kapličky Panny Marie u
farního kostela částkou 197 809 Kč, farní náklad činil cca 85 000 Kč.



• Dne 14. prosince úspěšně proběhla kolaudace Komunitního centra, provoz však
nemohl být v důsledku vládních opatření zahájen. Výjimku dostalo odborné
sociální poradenství, které bezplatně zabezpečila Římskokatolická farnost Pustá
Polom ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Ostrava.

• Dne 18.prosince byly instalovány restaurátorem Janem Bittnerem ze Staříče u
Frýdku Místku obnovené obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Anny , součásti
nedokončené obnovy bočních oltářů. Obrazy jsou pietními místy zbožných
donátorů farního kostela , jsou jejich morálními odkazy a představují také
významné umělecké hodnoty.
Výdaje spojené s restaurováním obrazů ve výši 181 000 Kč byly darem místních
věřících. Farnost byla v tomto případě plátcem daně z přidané hodnoty.

Restaurované obrazy
Vlevo :
Jan Bittner s obrazem sv. Jana Nepomuckého

Dole:
Detail obrazu sv. Anny

• Dušičky , dny vzpomínek a modliteb za
zemřelé, jsme vzhledem k zákazu
bohoslužeb prožili poprvé beze mše svaté
a dušičkových pobožností.

• Také slavnost svatého Martina byla jiná,
beze slavnostní mše a již tradičního
průvodu.

• Dlouhá léta farnost podporovala v rámci
projektu „Adopce na dálku“ chudou
indickou dívku jménem Lata Naik. Tato
mladá žena úspěšně dokončila studia,
získala práci a stala se již soběstačnou.

• Od 22. listopadu bylo možno se opět
scházet při bohoslužbách, byť jen ve
velmi omezených počtech.
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Zůstatek k
1.1.2020

Sbírky
Dary

Příspěvek
obce

Dotace
státu

Ostatní Příjem celkem

Pustá
Polom 374 061 663 929 200 000 245 000 183 447 1 292 676

Kyjovice 261 212 154 289 154 289

Hlubočec 189 405 57 514 62 999
Podvihov 80 682 39 074 39 074

odeslané
sbírky

ostatní výdaje
za rok 2019

zůstatek
k 31.12. 2019

Pustá Polom 74 793 1 394 340 227 804

Kyjovice 71 835 39 393 304 274

Hlubočec 26 169 26 098 200 137

Podvihov 1 200

•

124 164

Výdaje celkem za rok 2020 v KčVýdaje celkem za rok 2020 v Kč

0

5 485

9

484

Vlivem dlouhodobé výluky bohoslužeb byly výnosy ze sbírek nižší ve srovnání s
předcházejícími léty . Přesto cíle, které si farnost vytýčila byly splněny a finančně
pokryty aniž by do dalšího roku byl rozpočet zatížen významnými závazky. Finanční
potřeby roku 2020 byly již zajištěny během přípravy z dotačních státních i obecních
zdrojů , taktéž z fondů farnosti a příspěvků diecéze.
Některé projekty byly realizovány farníky, kteří je rovněž financovali.
V roce 2020 se farníci také významně podíleli na růstu hodnoty a zvelebování
farního majetku svou řemeslnou zručností a píli,provedli mnoho oprav staveb a
inventáře.

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2020

Příjmy celkem za rok 2020 v Kč



Výdaje v Kč - Pustá Polom Výdaje farních kaplí v Kč

Úhrady za elektřinu - kaple Kyjovice 4 598

Úhrady za plyn - kaple Kyjovice 7 584

Úhrady za plyn - kaple Hlubočec 6 165

Úhrady za elektřinu - kaple Hlubočec 7 887

Úhrady za elektřinu - kaple Podvihov 1 082

Restaurování oltáře sv. Martina 5.etapa 151 596

Dokončení komunitního centra 809 993

Oprava varhan II.etapa 98 000

Desátek * 20 550

Úhrady za plyn - fara * 26 290

Úhrady za elektřinu - fara * 17 550

Úhrady za elektřinu -kostel 11 980
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* Na výdajích na desátek, plyn a elektřinu na faře měla podíl
Pustá Polom ve výši 50 %, Kyjovice 30 %, aHlubočec 20 % .

Jaroslav Krajzel se synem Vojtěchem a Tomáš Vavrečka zpevnili okraj dláždění.



DUCHOVNÍ A PASTORAČNÍ ŽIVOT FARNOSTI

• Farníci přistoupili ke svatému přĳímání ve
velkém počtu (asi 7000) . Nemocným a
seniorům byla udělena Svátost pomazání v
počtu 114. V této službě pomáhali tři
akolyté.

• Ve farnosti působily pro zpěvy tři scholy (25
členů) včetně instrumentálního doprovodu
a 6 varhaníků.

• Při farním kostele pomáhalo několik
kostelníků, kteří se vzájemně zastupovali ,
zvonění obsluhovala paní Jana Vajdová.

• Úklid a květinová výzdoba kostela a kaplí
byla jako vždy s velkým vkusem a péči
zajišťována dobrovolně skupinou žen.

• S ohledem na pandemii byla činnost
pastorační a ekonomické rady omezena na
nejnutnější agendu.

.
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křtěni oddáni 1.přĳímání pohřbeni
Pustá Polom 4 2 7 14
Kyjovice 1 4
Hlubočec 3
Podvihov 2

Jedna z mnoha , Marie Stonišová, která
pečovala o čistotu a květiny v kostele



Počasí

12

První tři měsíce loňského roku byly
srážkově průměrné.
• V lednu bylo jen několik dnu ̊ s

celodenním mrazem max. do -5°,
srážky 25 mm, větrno. Toto období
bylo prakticky beze sněhové
pokrývky.

• V únoru teplota jen výjimečně klesla
pod nulu, někdy odpoledne
vystoupila až na +12,5 °C ; srážky
byly 53 mm; 28.u ́nora napadlo asi 10
cm sne ̌hu.
Velký vichr se přihnal ze západu 10.
února.

• Takto 22. března přes noc přikryl
sníh již kvetoucí narcisy a druhý den
stoupla teplota hned na plus 13° C.
Celkové srážky byly v tomto měsíci
42 mm, mrazíky ve 2. polovině měsíce
poklesly až na mínus 6,3°C.

• Duben byl téměř bez deště , jasná
obloha, v polovině a koncem měsíce
teplota vystoupila až na + 20°C.

• V deštivém květnu napršelo 146 mm
srážek přesto, že 18 dnu ̊ ani nekáplo.
Teploty dosáhly + 20 °C.
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• Ještě deštivější červen přinesl srážky
ve výši 231 mm. Ke konci měsíce
teploty vystoupily až na 28°C .

• Ten rok byl vůbec deštivý. V letním
třetím kvartálu napršelo celkem 386
mm srážek. Teploty se sice blížily ke
třicítce, ale tropické dny jsme
nezaznamenali.

• V říjnu převažovala zatažená nebo
oblačná obloha. Deště dosáhly 169
mm. Jasno bylo dva dny. Nejteplejším
dnem byl 3.den října , bylo +21,7°C.

• Srážky v listopadu již výrazně
polevily, ale bylo převážně
zamračeno. Ve třetí dekádě měsíce
teploty v noci klesaly pod nulu. Bylo
již docela chladno, jen v první dekádě
teplota někdy vzrostla ke 12°C.
Často a vytrvale vály noční větry.

Čas adventu

Pozdrav s přáním pokoje všem budoucím čtenářům ! Petr Stoniš
v Pusté Polomi v září 2021

• V prosinci byly srážky 59 mm a dnů
s jasnou oblohou jsme zaznamenali
jen pár . Bylo oblačno nebo
zataženo. Nejteplejší den byl na
Mikuláše , kolem + 12°C. Advent i
vánoční svátky byly opět beze
sněhové pokrývky.

Pravidelné a vydatné srážky v roce dosáhly
celkem 1125 mm. Pro srovnání průměrný počet
srážek v posledních třech letech činil 760 mm.
Hladina podzemních vod v mělkých vrtech byla
v prosinci na našem území normální, po mnoha
letech byly studny plné vody. Vydatné deště a
mírné klima bez extrémních teplot mělo
blahodárný vliv na úrodu. Zahrádkáři se těšili z
bohaté sklizně, výnosy zemědělských plodin ,
přírůstky zvířat i dojivost krav překonaly hodnoty
roku 2019.



Při sestavení této kroniky byly využity informace P. Zdeňka Šimíčka, farního občasníku “Přístav”, diecézní zprávy , grafiky
Ministerstva zdravotnictví ČR, aj. veřejné materiály . Fotografie jsou dílem P.Zuchnického, J.Krajzla a autora kroniky.


