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20. leden Joe Bident byl inaugurován jako nový 46. prezident Spojených států

1. března Česko otevřelo úřadovnu v Jeruzalémě

5. března Papež František absolvoval čtyřdenní návštěvu Iráku.

17. dubna Ve Spojeném království na hradě Windsor byl pohřben Princ Philip, manžel britské
královny Alžběty II a vévoda z Edinburghu .

10. Června Prstencové zatmění Slunce pozorovatelné v Severní Americe, Evropě a severní Asii.

23. července Začaly 22. letní olympĳské hry v Tokiu, přeložené kvůli covidu-19 z roku 2020, bez
diváků a s přísnými omezeními.

Polsko a částečně i Litva od léta čelily náporu tisíců migrantů, převážně z Blízkého
východu, kteří se pokoušeli překročit hranice a dostat se dále do Evropské unie.
Varšava se rozhodla začít stavět na hranici s Běloruskem 5,5 metru vysokou zábranu.

9. srpna Rozsáhlé požáry zachvátily Řecko, Itálii a Turecko.

15. srpna Teroristické hnutí Talibán vstoupilo do hlavního města Kábulu ovládlo Afghánistán.
Západní státy včetně Česka evakuovaly své ambasády.Po téměř 20 letech definitivně
skončila přítomnost USA a spojenců v Afghánistánu.

10. listopadu USA uzavřely s Ukrajinou partnerství. V dokumentu je deklarována podpora USA na
vstup Ukrajiny do NATO. USA se zavazují k udržování sankcí a zavádění dalších
opatření vůči Rusku za účelem získání území Krymu a Donbasu pod státní správu
Ukrajiny. Deklaruje se spolupráce USA s Ukrajinou v oblasti obrany a obranného
průmyslu

25. prosince z Guyanského kosmického centra byla vypuštěna raketa s Webbovým teleskopem.
Webb přinese nové a nečekané objevy a pomůže lidstvu pochopit původ vesmíru a
naše místo v něm.

Prosinec ve vleklém rusko-ukrajinském konfliktu, který začal v roce 2014 vystupňovala krize .
Rusko vzneslo mj. požadavek zákazu vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance a
snížení počtu vojáků a vojenské techniky NATO ve východní Evropě výměnou za
stažení ruských ozbrojených sil. Spojené státy americké a další členové NATO tyto
požadavky odmítly a varovaly Rusko před zvýšenými ekonomickými sankcemi, pokud
by napadlo Ukrajinu.Proběhly bilaterální diplomatické rozhovory mezi Ruskem a USA,
Francií a Německem, ale ke zmírnění krize nevedly.
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Rok byl ovlivněn epidemií koronaviru. Společnost postupně
zasáhly mutace nákazy, k omezení vyhlásila vláda řadu opatření,
zákazů shromažďování. Byly přechodně uzavřeny školy,
restaurace, byl omezen pohyb obyvatelstva mezi obcemi atd.
Epidemii provázelo přetížení zdravotnictví, zvýšená úmrtnost a
silný pokles ekonomiky. Živnostníkům a samostatným
ppodnikatelům byly ztráty utrpěné během lockdownu

kompenzovány četným dotacemi a úlevami na daních.
Z důvodu omezení nákazy koronaviru poprvé platil nouzový stav na celém území republiky
od března do poloviny května roku 2020 . Poté vláda vyhlásila nouzový stav ještě od
pondělí října 2020 do neděle 11. dubna 2021 a od 26. listopadu 25. prosince 2021.
Dne 25. Listopadu 2021 byl zaznamenán rekord v počtu nakažených – přibylo 27 717 nově
nakažených.
Koncem listopadu se objevil první případ nákazy mutací Covidu-19 Omikron v Česku.

Na postu ministra zdravotnictví se ve vyhrocené situaci epidemie v krátké době vystřídali tři
kandidáti , 26. května byl podruhé jmenován Adam Vojtěch .

Proběhlo sčítání lidu, domů a bytů .
V r. 2021 žilo v Česku 10 524 167 obyvatel, oproti předchozímu sčítání v roce 2011 o 87,6 tis.
více. Průměrný věk byl 42,7 let a mezi sečtenými bylo 50,7 % žen a 49,3 % mužů.
Obyvatelé s cizím státním občanstvím se podíleli na celkové populaci Česka 4,7 % a k české,
moravské nebo slezské národnosti se hlásilo více než 6,4 mil. osob.
Počet vysokoškolsky vzdělaných přesáhl 1,5 mil.
Příslušnost k církvi či náboženské společnosti deklarovalo necelých 1,4 mil. obyvatel.

24. června Hodonínsko a Břeclavsko zasáhla extrémní bouře s tornádem. Nejvíce byly
poškozeny vesnice Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky a Lužice. Zemřelo 6 lidí a stovky
byly zraněny. Lidé z celé země zaslali na konto postižených obcí na pomoc celkově veliké
částky peněz, mnoho z nich se osobně zúčastnilo na odstraňování škod přímo na místě
katastrofy.

V říjnu proběhly volby do parlamentu. Vyhrála koalice stran ODS, KDU a SPOLU a Top 09 ,
druhé skončilo hnutí ANO.

Desátého října prezident Miloš Zeman byl ve velmi vážném stavu hospitalizován. Do
domácího ošetření v Lánech byl Miloš Zeman propuštěn 25. listopadu po 45 dnech pobytu
v nemocnici.

ČESKÁ REPUBLIKA



Diecéze ostravsko-opavská je součástí římskokatolické církve, kterou spravuje papežem
jmenovaný ́ biskup. Je nejmladší diecézí v České republice, založena byla Janem Pavlem II. dne
30. 5. 1996 . Zahrnuje celé území Moravskoslezského kraje a území okresu Jeseník. Celková
rozloha je 6 150 km² a žĳe v ní více než 1 290 000 obyvatel, z čehož je 422 tis. katolíků.

Hlavními chrámy diecéze jsou katedrála Božského Spasitele v Ostravě a konkatedrála
Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.Patronkou je sv. Hedvika.

Základní strukturu diecéze tvoří 276 farností, které jsou rozčleněny do 11 děkanátů. Kněžími bylo
ke konci roku 2021 obsazeno 145 farností, 129 farností bylo spravováno excurrendo, tedy kněží
do těchto farností dojížděli.

Na území diecéze působilo ke konci roku 2021 celkem 233 kněží. Z celkového počtu bylo 45
kněží z Polska a 10 ze Slovenska. Diecéze měla rovněž 29 trvalých jáhnů a 3 seminaristy. V roce
2021 nebyl v naší ostravsko-opavské diecézi vysvěcen žádný novokněz.

Biskupem diecéze byl Mons. František Václav Lobkowicz. Vzhledem k jeho dlouhodobé
nemoci byl výkonným řízením diecéze pověřen apoštolský administrátor, pomocný biskup
Martin David.
Společně s ním se podílí na vedení diecéze P. Jan Czudek který byl v polovině roku jmenován
delegátem ad omnia (pro všechny oblasti) a druhým statutárním zástupcem biskupství.
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• Česká biskupská konference (ČBK) , sbor biskupů, nejvyšší pastorační orgán české církve, dne
10. listopadu 2021 schválila usnesení podle kterého farnosti a duchovní správy, které vedou
křestní matriky, mají povinnost vést i matriky zemřelých. Do matriky se zapisují všechny formy
učiněné liturgicky ́m obřadem. Je-li obřad na více místech, zapisuje se tam, kde proběhl poslední
liturgický úkon; zapisuje se také uložení urny.

• Nová instrukce ČBK s cílem přispět k ochraně nezletilých stanovila právní postup v případě
podezření ze spáchání trestných činů sexuálního zneužívaní nezletilých.

• Svatý otec František ve sporu o podobu lirurgie stanovil biskupům pokyny, aby zabránil kněžím
, kteří nový misál chápou jako povolení či dokonce povinnost být kreativní při slavení mše. Na
druhé straně odsuzuje používání Missale Romanum z roku 1962, které se stále více projevuje
jako odmítání nejen liturgické reformy, ale i Druhého vatikánského koncilu s poukazem na to, že
se zpronevěřil tradici a “pravé církvi“.



HLAVNÍ UDÁLOSTI AVÝROČÍ DIECÉZE

V roce 2021 ostravsko-opavská diecéze oslavila 25. výročí svého založení.

V tomto roce byly dokončeny dvě významné modernizace a opravy diecéze v konkatedrálePanny Marie v Opavě a kosteel Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Byl též po čtyřech letech obnovena dostavěn shořelý kostel v Třinci-Gutech.

Německá diecéze Rottenburg-Stuttgart v rámci projektu „Zvony pro Evropu“ vrátila dopůvodních farností zvony zrekvírované za druhé světové války, které se nacházejí v jejích kostelích.Jedná se celkem o 67 zvonů, z nichž 6 má svůj původ ve farnostech dnešní diecéze ostravsko-opavské.

Od 1. do 24. 1. probíhala v celé zemi Tříkrálová sbírka. V ostravsko-opavské diecézi se vybralo 8422 418 Kč. Další 3 077 159 Kč poslali dárci online. V celkovém součtu představoval vynos letošníTříkrálové sbírky v ostravsko-opavské diecézi 11 750 905 Kč.

28. 5. se dveře kostelů a modliteben otevřely návštěvníkům v rámci Noci kostelů, která v tomtoroce nabídla v diecézi 96 míst. Z toho bylo 69 katolických kostelů a kaplí a 27 kostelů a modlitebendalších denominací. Organizátoři zaznamenali 15 500 návštěvnických vstupů.

16. 10. – v den slavnosti patronky diecéze sv. Hedviky – udělil biskup František Václav Lobkowicza apoštolsky ́ administrátor Martin David v ostravské katedrále ocenění 28 lidem za jejich službu vespolečenství církve.

14. 11. při Svatomartinské slavnosti požehnal delegát ad omnia P. Jan Czudek nové komunitnícentrum ve farnosti Pustá Polom. Centrum vzniklo z aktivity místních farníku přestavbou starýchstájí. Místní zde odpracovali stovky brigádnických hodin.

Biskupství hospodaří s přebytkem. Hlavními zdroji výnosů byly výnosy Biskupských lesů, zákonnýpříspěvek, dary a sbírky , prodej majetku , apod. Celkové výnosy činily 851 mil. Kč.

Hlavními náklady byly služby spojené s pěstební činností , opravy a udržování majetku sloužícíhopřevážné hospodářské činnosti. Významným nákladem byly spotřebované nákupy materiálu,energií a služeb, dále mzdy a s nimi spojené náklady na zdravotní a sociální pojištění. Celkovénáklady činily 795,3 mil. Kč.

Biskupství ostravsko-opavské se podílelo na radě akcí realizovaných farnostmi. Celkově poskytlobiskupství farnostem na stavební a provozní účely z ostatních zdrojů dary ve výši 7,7 mil. Kč.
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Obec Obyvatel 0-14 +65 Hlásí se k víře Hlásí se k ŘK

Hlubočec 574 101 100 152 108

Kyjovice 872 150 113 226 180

Pustá Polom 1 369 205 295 369 254

Celkem 2 815 456 508 747 542
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V roce 2021 život praktikujících farníků , činnost faráře a program
bohoslužeb až na krátké období koncem jara a v létě , podřízen
přísné kázni stanovených proti-epidemiologických opatření.

Byly omezeny počty věřících při mších a aby bylo možno uspokojit
většinu, otec Zdeněk celebroval , zvláště o nedělích i 3 bohoslužby
denně.

Existoval zákaz společného zpěvu , sobotní mše měly v tomto
období nedělní platnost. Věřící prožívali liturgii krátkou a
jednoduchou, včetně té velikonoční.

V červnu došlo k oživení, program farnosti byl rušný. Šestého
června sedm dětí farnosti přistoupilo ke svému 1. svate ́mu
přĳímání. Slavnosti byli přítomni jen nejbližší příbuzní.

V Kyjovicích proběhla oslava hlavního patrona obce svatého Víta.
Následně pak v Hlubočci měli den oslav a proseb ke svatému
Janu a Pavlovi – hlavním patronu ̊m obce.

Věřící Polomi se shromáždili u kaple sv. Antonína, aby vzpomněli
tohoto „patrona ztracených“ i dávnou tragickou smrt kněze
Odperly.

Současně probíhaly rovněž dokončovací práce , které dobrovolně
vykonávali farníci.

V srpnu proběhl letní stanový farní tábor v Kujavách.

Slavnostní mši na sv. Martina ve farním kostele celebroval delegát
biskup ství P. Jan Czudek, který také vysvětil Komunitní centrum.

Výsledky sčítání lidu po deseti letech jsou v níže uvedené tabulce.
Počet obyvatel farních obcí byl celkově srovnatelný s počtem v
roce 2011.

Podobně tak tomu bylo u podílu obyvatel , kteří se hlásí k
římskokatolické víře. Impulsem pro pastorační práci církve je velký
počet věřících , kteří se hlásí k neurčitým náboženským směrům.

FARNOST - DUCHOVNÍ A PASTORAČNÍ ŽIVOT



Zdeněk Šimíček padesátiletý.
Zdeněk Šimíček se narodil 28. ledna 1971 v
Novém Jičíně. Byl pokřtěn 21. u ́nora 1971 v
Příboře, kde prožil dětství. Po absolvování
základní školy vystudoval v Kopřivnici obor
mechanika s maturitou na Střední odborném
učilišti strojírenském .

Po studiu na Bohoslovecké fakultě v Litoměřicích pokračoval l
na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci.
Rok pak působil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a
dne 17. c ̌ervna 1995 byl v olomoucké katedrále arcibiskupem
Mons. Janem Graubnerem vysvěcen na kněze .
Následně působil jako kaplan ve Valašských Kloboukách a po
dobu 22 měsíců až do do c ̌ervna 1998 byl kaplanem v Místku.
Až do roku 2003 byl farářem v Bolaticích a do roku 2010
sloužil 7 let ve farnostech Melč , Moravice, Nové Lublice,
Radkov a Kružberk.
Od roku 2010 až dosud je farářem v Pusté Polomi.
V době jeho duchovní správy byly realizovány významné
opravy a úpravy kostela a fary Polomi, za jeho působení byly
realizovány modenizace v obecních kaplích v Kyjovicích a
Hlubočci.
Investicemi byly mj. izolace základů kostela a následná
obnova historické fasády kostela sv. Martina v Pusté Polomi ,
výmalba kostelní lodi, rekonstrukce presbyteria, pořízení
nového obětního stolu a další.
Dále bylo provedeno generální restaurování kostelního
inventáře včetně hlavního oltáře , oltářních obrazů sv.
Martina, sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého , v neposlední
řadě generální oprava varhan.
V jubilejním roce 2021 bylo po asanaci staré konírny - orlovny
vystavěno moderní společenské komunitní centrum.
Za jeho farářování byla také povznesena liturgie, duchovní
život a společenství farníků na novou úroveň.

JUBILEUM ZDEŇKA ŠIMÍČKA

Ve farnosti bylo v roce 2021 rozdáno cca 9.000 svatých přĳímání. Při eucharistiích knězi
vypomáhají střídavě dva akolyté. Nemocným a senioru ̊m byla udělena svátost pomazání.

V tom roce jsme zaznamenali také zvýšený počet úmrtí. Zemřelo 17 našich spoluobčanů. Mnozí
z nich podlehli následkům prodělané nemoci koronaviru.

Výuku náboženství pro 60 dětí zajišťoval otec Zdeněk. Vypomáhaly mu dvě katechetky.

Podíl žáků navštěvujících výuku náboženství ve škole v Pusté Polomi se v posledních pěti
pohybuje kolem 15 procent.

U oltářů kostela a kaplí slouz ̌ilo 13 ministrantů . Tři scholy měly 20 členů. Aktivní byla také
instrumentální schola pro bohoslužby s dětmi , slavnostní mše doprovázel dobře sezpívaný sbor
zpěvaček z Kyjovic a zpěváků z Pusté Polomi a Budišovic. Varhanní doprovod zajišťovala skupina
6 varhaníků, mj. Pavel Pískovský, Petr Drastík, v Kyjovicích Vítězslav Grygar a Jana Škrobánková,
v Hlubočci Magda Voborníková.

Z důvodu změny trvalého bydliště odešel dlouholetý pustopolomský varhaník Pavel Šústek.
Pavel Šústek převzal varhanickou službu po svém strýci Stanislavovi Stonišovi v roce 2010, který
„převzal varhany“ v roce 1988 po svém strýci Aloisovi Stonišovi, jež doprovázel chrámový zpěv
přes šedesát let. Odchodem Pavla Šústka tak skončila rodová varhanní služba Stonišů v kostele
sv. Martina v Pusté Polomi, která trvala více jak sto let.

Kostel i kaple jsou obsluhovány kostelníky , ženami a dalšími dobrovolníky , kteří se starají o
pravidelný úklid a aktuální potřeby při mších a provozu.

V roce 2021 bylo také dohotoveno komunitní centrum. Jeho využívání však muselo být
vzhledem k epidemiologické situaci omezeno .
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Finanční potřeby farnosti toho roku byly
zajištěny z dotačních státních i obecních zdrojů,
taktéž z fondů farnosti a příspěvků biskupství.
V příjmech také jsou také započítány velké
osobní finanční dary i pravidelné stědré hodnoty
nedělních sbírek.
Některé projekty byly realizovány farníky, kteří
je rovněž financovali.
Obec Pustá Polom věnovala na další etapu
generální opravy varhan ve farním kostele
částku ve výši 200 tis.Kč. Ministerstvo
zemědělství přispělo na dokončení opravy
kaple Panny Marie Lurdské darem ve výši 197
tis. Kč.

Rok 2021 byl také ve znamení údržby majetku a
oprav.

Velikost škod způsobených vichřicí a přívalovým
deštěm na oratoři kostela a misĳním kříži na
hřbitově činila 562 tis.Kč.

Farníci se významně podíleli na dokončování
komunitního centra , zejména interiéru,
provedli mnoho úprav nádvoří , příjezdových
cest. Dobrovolníci odpracovali téměř 2000
hodin, což představovalo odhadem částku přes
500 tis.Kč.

Konečné náklady výstavby komunitního centra
nezahrnují též vklad firemních i jednotlivých
mecenášů , kteří poskytli při stavbě a manipulaci
materiálu bezplatně těžkou mechanizaci.

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2021

Přestože občané byli v době přetrvávájící nákazy covidu postižení ztrátou obvyklých příjmů, přispěli
na charitativní účely do Tříkrálové sbírky nezištně velkými vklady : v Pusté Polomi - 39 843 Kč , v
Kyjovicích - 25 170 Kč , v Podvihově - 8 801 Kč a v Hlubočci - 20 148 Kč .
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Tříkrálová sbírka



Výdaje v Kč - Pustá Polom

Výdaje farních kaplí v Kč

Úhrady za elektřinu - kaple Kyjovice 3 895

Úhrady za plyn - kaple Kyjovice 10 252

Úhrady za elektřinu - kaple Hlubočec 13 634

Úhrady za elektřinu - kaple Podvihov 1 235

Obnova kaple na v 287 585

Ůhrada škod oratoře a sakristie 274 519

Oprava varhan III.etapa 217 000

Restaurování obrazů sv.Jana
Nepomuckého a sv. Anny 20 550

Uhrada škodymisĳního kříže 29 900

Úhrady za plyn - fara * 23 683

Úhrady za elektřinu - fara * 5 000

Úhrady za elektřinu- kostel 18 751

Odvod desátku 20 550
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* Na výdajích na desátek, plyn a elektřinu na faře měla podíl
Pustvá Polom ve výši 50 %, Kyjovice 30 %, Hlubočec 20 %
.

Zůstatek k
1.1.2020

Sbírky
Dary

Příspěvek
obce

Dotace
státu

Ostatní Příjem celkem

Pustá
Polom 227 804 721 713 200 000 197 809 69 092 1 188 614

Kyjovice 304 274 223 287 224 706

Hlubočec 200 37 77 983 78 492
Podvihov 124 164 1 000 1 000

odeslané
sbírky

ostatní výdaje
za rok 2019

zůstatek
k 31.12. 2019

Pustá Polom 134 848 1 275 020 6 550

Kyjovice 100 430 49 078 379 472

Hlubočec 25 775 29 207 223 647

Podvihov 1 526 t123 908

Výdaje celkem za rok 2021 v Kč

1 419
509

Příjmy celkem za rok 2021 v Kč



Pozoruhodný rok 2021 a extrémy počasí
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Rok 2021 utkví v paměti mnoha lidem asi
hlavně proto, že ukázal extrémy počasí, které
jsme znali jen ze Středozápadu USA a tento
rok ukázal , že mohou být realitou i v Česku.

Kdyby nebylo 24. června 2021, byl by tento
rok podobný, jako ty předchozí. Ale kroupy,
které dosahovaly v Česku až 9 cm a silné
tornádo, které se vyskytly toho dne v Podluží,
v nejjižnějším cípu Moravy nám ukázaly, že
tomu tak není. V roce 2021 jsme zaznamenali
hned několik extrémních situací.

Takových extrémů byl naše obec ušetřena.
Nicméně i zde byly silné větry , bouře,
přívalové deště a výboje blesků, které si
vyžádaly škody na elektronických přístrojích
a majetku.

Např. atmosférický výboj statické elektřiny
způsobil vyřazení elektroniky věžních hodin.

Dne 14. července prudký vítr o rychlosti
83,7 km/hod a příval vody poničil střechu na
oratoři farního kostela a prolil stropy až do
saktistie a mnohým obyvatelů poničil lehké
pergoly a zahradní altány.

Pro charakteristiku počasí v roce 2021 v Pusté
Polomi byly využity údaje meteorologické
stanice v Porubě , která je vzdálená vzdušnou
čarou jen asi 11,5 km. Podobně je tomu tak v
případě farních obcí.

Rok 2021 byl hodnocen jako teplotne ̌
normální. Průměrná roční teplota vzduchu v
kraji byla 8,0 °C To bylo jen o 0,3 °C více než
je průměr let 1981–2010. Nejteplejším
měsícem roku v kraji byl červenec s
průměrnou teplotou vzduchu 19,5 °C a
nejchladnějším leden s průměrnou teplotou
vzduchu −1,5 °C.

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v
kraji změřena dne 20. c ̌ervna v Moravské
Ostravě (34,3 °C). Jen o něco nižší byla
teplota v naší obci. V kraji svítilo slunce
průměrně 1689,7 hodin (100 % normálu).

Nejvíce tropických dnu ̊ v kraji zaznamenali
právě v Porubě - 17 dnů bylo nad 30°C.

Nejnižší minimální teplota vzduchu byla
naměřena v Rýmařově dne 18. Ledna, mínus
24,2 °C) .

Podle hodnocení „normality“ byl rok 2021 v
kraji charakterizován jako srážkově normální.
Roční úhrn srážek byl v kraji průměrně 770
mm, což je 96 % ročního krajového
srážkového normálu 1981– 2010.

Nejvíce srážek v MS kraji spadlo v srpnu, kdy
průměrný měsíční úhrn činil 69 mm (190 %
normálu) a nejméně srážek bylo
zaznamenáno v říjnu , kdy spadlo pru ̊měrně
18 mm (37 % normálu ).
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Pozdrav s přáním pokoje všem budoucím čtenářům ! Petr Stoniš
v Pusté Polomi v prosinci 2022


