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České	a		světové	a	události		 
 

Církevní : 
Římskokatolická církev nabízí a také uskutečňuje spolupráci v oblasti 
armády, policie, charity, školství. Tuto službu vykonává prostřednictvím 
téměř 1700 kněží, mnoha desítek řeholníků, řeholnic a laických 
spolupracovníků.  

Výuka náboženství na veřejných školách byla uskutečňována jako 
nepovinný předmět. Tento předmět navštěvovalo celkem 38 237 žáků a 

studentů. Dalších téměř 16 000 dětí a mládeže absolvovalo výuku náboženství mimo školu 
(např. na farách apod.)  

V armádě působilo k 31. 12. 2016 32 vojenských kaplanů, z toho bylo 9 římskokatolických 
kněží a 5 trvalých jáhnů. Pro spolupráci s Policií ČR byl vyčleněn 1 duchovní.  

Dle  občanského zákoníku bylo možno uzavřít manželství i církevním obřadem. V roce 2016 
bylo uzavřeno celkem 5434 sňatků dle obřadu Církve římskokatolické.  

Katolická církev zřizovala k 31. 12. 2016 celkem 93 školských právnických osob (ŠPO) a 6 
spol. s r. o., celkem 99 právnických osob, které sdružují 113 škol a školských zařízení.        
Toto číslo zahrnuje:   

• 30 mateřských škol.  
• 25 základních, mateřských  a střední škol, gymnázií a ZUŠ.  
• 2 základní umělecké školy.  
• 18 gymnázií. Z toho bylo 12 gymnázií jako samostatné ŠPO,  
• 12 středních odborných škol. 
• 1 konzervatoř (samostatná ŠPO). 
• 21 školských zařízení: teologický  konvikt, 6 domovů mládeže, 2 křesťanské 

pedagogicko-psychologické poradny, 2 dětské domovy a 10 středisek volného 
času.  

 

Vybrané události diecéze 
 
V roce 2016 se do života diecéze výrazně promítlo 20. výročí jejího 
vzniku a Svatý rok milosrdenství vyhlášený papežem Františkem.  

Už v prosinci 2015 byly otevřeny Svaté brány v katedrále Božského 
Spasitele v Ostravě a v konkatedrále Panny Marie v Opavě. K nim 
přibyly od května 2016 ještě další tři na mariánských poutních 
místech -	 ve frýdecké bazilice , na poutním místě Maria Hilf u 
Zlatých Hor	 a	  v kostele Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u 
Krnova.  

 

• V sobotu 14. května se poutníci z celé diecéze setkali v kostele sv. Vojtěcha v Opavě, kde 
je Panna Maria po staletí uctívána jako Matka milosrdenství. Po mši svaté celebrované 
generálním vikářem Mons. Martinem Davidem vyšlo procesí s milostným obrazem do 
konkatedrály, kde byla pouť zakončena májovou pobožností.  

• 20. výročí svého vzniku si diecéze připomněla evangelizačním projektem Dny víry.  
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• Byly zahájeny bohoslužbou na Masarykově náměstí v Ostravě a v dalších dnech 
pokračovaly Dny víry v Ostravě, Opavě a v dalších farnostech diecéze kulturními, 
vzdělávacími i evangelizačními programy, jejichž smyslem bylo přiblížit duchovní 
podstatu křesťanství. Součástí Dnů víry byly také Noc kostelů a festival Slezská lilie.  

• V Krakově proběhly červenci Světové dny mládeže, kam zavítal i papež František.  
• Ve dnech 25. až 30. září se  poutníci  z ostravsko-opavské diecéze (230) vydali na 

děkovnou pouť do Říma. Této pouti u příležitosti Svatého roku milosrdenství a 20 let 
trvání diecéze se účastnil také náš biskup František Václav, který se v rámci generální 
audience setkal s papežem Františkem. Vrcholem pouti byla mše svatá ve Svatopetrské 
bazilice celebrovaná kardinálem Miloslavem Vlkem. 

 

Události, které změnily svět v roce 2016 
• Ani v roce 2016 nebyla Evropa a svět ušetřen teroristických útoků.  Město Brusel 

ochromily v březnu útoky v metru a na letišti Zaventem. Zemřelo při nich 32 lidí.  
• V červnu si střelba v nočním klubu v Orlandu na Floridě vyžádala 50 mrtvých včetně� 

útočníka.  
• Při útoku ve francouzském Nice v červenci , kde do davu lidí  najelo nákladní auto, 

zemřelo 86 lidí. Útočníkem byl 31letý Francouz tuniského původu, policie jej zastřelila.  
• Ke všem útokům se přihlásil Islámský stát. � 
• Osmnáctiletý Němec íránského původu zastřelil v Mnichově devět lidí a dalších 21 zranil, 

sám nakonec přišel o život. 
• V Berlíně  před vánocemi najel útočník tuniského původu do lidí  při kterém zemřelo 12 

lidí, včetně jedné Češky . 
• Do statistiky islamistických útoků v Evropě přibyla rovněž  brutální vražda kněze poblíž 

Rouenu ve Francii. 
• Britští voliči v referendu rozhodli, že Británie po více než 40 letech vystoupí z EU. Pro 

“brexit“ se vyslovilo 51,9 procenta voličů. �  
• Donald Trump se stal prezidentem Američanů, kteří doplatili na vývoj ekonomiky a 

přesun výroby do levných asijských továren.  
• Část turecké armády se pokusila o vojenský převrat. Nezdařený puč si vyžádal 290 obětí. 

Čistky v zemi se dotkly desetitisíců lidí. 
• V brazilském Riu de Janeiro se konaly XXXI. letní olympijské hry. Kvůli rozsáhlému 

dopingu byli ze soutěží vyloučeni ruští atleti. �  
• V září  svatý Otec  František svatořečil katolickou misionářku Matku Terezu. 
•  Severní Korea provedla dosud největší jaderný test, množství energie uvolněné při 

výbuchu odpovídalo asi 10 kilotunám. �  
• Parlamentní volby v Rusku vyhrálo Jednotné Rusko blízké prezidentovi Vladimiru 

Putinovi. � 
• Symbolem šestiletého konfliktu v Sýrii, který si vyžádal na 300 tisíc obětí, se stalo 

Aleppo, kdysi druhé největší město země.  
• Do Evropy nadále  vyrážejí migranti hlavně ze severu Afriky. Většina imigrantů  utíká 

především do Německa, a Velké Británie. Přerozdělování imigrantů v EU proti kterému se 
vymezily  hlavně státy Visegrádské čtyřky , nefunguje. w 
 

Události v České Republice 
• Od 1. ledna byla zvýšena minimální mzda. V nejnižší skupině o 700 korun na 9900 

Kč.  Zaměstnavatelé tak musí platit svým pracovníkům alespoň 58,70 korun na hodinu. 
• Česká vláda ukončila program Nadačního fondu  na přesídlení uprchlíků z řad iráckých 

křesťanů, poté,  co 25 z nich  požádalo o azyl v Německu. 
• Krajské volby v České republice vyhrálo s převahou hnutí ANO. 
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• Finanční správa České republiky zahájila provoz elektronické evidence tržeb 
• Česko zaplatilo za dvě unesené Češky v Pákistánu výkupné ve výši asi 150 milionů korun. 
• Zástupci Hradu a církve podepsali majetkové vyrovnání. Metropolitní kapitula získá 

budovu Nového proboštství, jeden z novogotických Mockerových domů a Náboženská 
matice klášter svatého Jiří. Církev se vzdá dalších nároků na hradní nemovitosti. 

• Sněmovna schválila povinný rok v mateřské škole i jednotné přijímačky na střední školy.  
• Sněmovna odmítla zavedení bezvízového styku s Tureckem, jak vyplývá z dohody mezi 

EU a touto zemí ohledně migrace. 
• Návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v ČR. S prezidentem Zemanem  sjednali 

hospodářskou spolupráci. 
• Osmičlenná rodina iráckých křesťanských uprchlíků, která byla ubytovaná v Brně, se 

rozhodla vrátit do vlasti. 
• Poslanci odhlasovali úplný zákaz kouření v restauracích 

 
Obecní	události	
Starostové obcí: 

Starostové a zastupitelstva v tomto roce pokračovali v podobných složeních jako v 
předcházejícím roce.  
 
Pustá Polom Vladimír Grussmann   13 členů zastupitelstva 
Kyjovice Ctibor Vajda       9 členů zastupitelstva 
Hlubočec Jaromír Krčmář     9 členů zastupitelstva 
Podvihov Jitka Měchová     9 členů zastupitelstva 
 
Práce obecních samospráv se soustředila na zajišťování sociálních služeb  a rozvoje 
infrastruktury s cílem maximálně využívat dotací pro venkovský rozvoj.  

Finanční pomoc obce v Pusté Polomi  napomohla financovat údržbu a zlepšování vzhledu 
farního kostela, kaplí i drobných sakrálních staveb. 

 

Farní	události 
Základní údaje: 
 

Název farnosti :     Římskokatolická farnost Pustá Polom    
   Slezská 32, 747 69  Pustá Polom  

Duchovní správce: Mgr. Zdeněk Š imíček   (zdenek.simicek@volny.cz) .  
IČ:    478 10 581 
Bankovní spojení:  101 501 47 25 / 5500 
Telefon:  +420 603 368 922 
Farní email:   rkf.pustapolom@doo.cz � 
Farní obce:  Pustá Polom (PP), Kyjovice (K), Hlubočec(H) ,  Podvihov (P),  
 

• Pomocníci duchovního správce pokračovali i v roce 2016 téměř v nezměněné sestavě a 
počtu. Díky obětavosti farníků byla činnost farnosti na události velmi bohatá : tříkrálové 
koledování , činnost společenství křesťanské mládeže, schůzky skautů  a společenství 
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křesťanské mládeže  v orlovně , vystoupení  chrámového sboru  a scholy , také návštěvy 
nemocných .  

• Začátek února  byl opět ve znamení farního plesu, listopad zase ve znamení 
svatomartinských slavností.  

• V červnu se konala se znovu úspěšná Noc kostelů . 
• V červnu rovněž bylo zahájeno restaurování hlavního oltáře ve farním kostele.  
• Na Štědrý den počet účastníků odpolední dětské bohoslužby převýšil  počet účastníků na 

půlnoční. V Hlubočci opět byla v kapli provedena Rybova mše a v Kyjovicích vánoční 
pásmo sdružení Korálek a kyjovické scholy.  

 
 

 
 

	Hospodaření	farnosti	,	majetek v roce 2015 a 2016 .	
 
Finanční potřeby farního společenství byly v největší míře pokryty z příspěvků a darů 
farníků. V rozpočtu farnosti nejsou zahrnuty hodnoty obětavé práce farníků při údržbě a 
opravách kostela , kaplí , fary , farní zahrady  a farních prostor.  

Ekonomická rada řešila především problémy finacování orlovny a opravy fasád . Současně  
také problémy s funkčností zvonů . Úřad památkové péče  se ke způsobu nápravy v tom roce 
nevyjádřil . 

Neočekávaným problémem začalo být vlhnutí zdiva v presbytáři. 

 

Na doporučení  Památkového úřadu  v Ostravě farnost požádala o zapsání bočních oltářů do 
seznamu movitých kulturních památek. Tato žádost nebyla uznána. 

Farnost získala na dokončení fasády kostela dotaci ve výši 249 tis. Kč od Zemědělského fondu  
jež je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR. 

Na restauraci hlavního oltáře byla získána dotace ve výši 250 tis. Kč od ministrstva kulktury a  
200 tis. Kč od obce Pustá Polom na výstavbu orlovny pojmenované pro tento účel jako  
komunitní centrum .  

Ke změně stavu nemovitého majetku farnosti pozemků v katastru Pusté Polomi nedošlo.   

Farní obce držely  velmi vyrovnané rozpočty bez úvěrů , financovaly své potřeby převážně                  
z vlastních zdrojů, závěrečné zůstatky účtů byly ovlivněny úrovní výdajů a příjmů v daném 
roce  a byly kladné . 

 

 

Na základě platných daňových zákonů ČR  a při stále zvyšujících nárocích na správu majetku 
vedení účetnictví farnosti  bylo svěřeno děkanátním účetním. Proto se zpožděním uvádím i 
ověřené výsledky za rok 2015: 
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Příjmy a výdaje za rok 2015: 
Příjmy	v	Kč	

	 
Výdaje	v	Kč	

 
Věcný	seznam	výdajů	v	r.	2015 v		Kč	podle		podle	farních	obcí	
Pustá	Polom	
 
Opravy fasády farního kostela – 2. etapa 634.795 
Hudební nástroje pro scholu 37.632 
Oprava varhan 31.000 
Správní poplatek – orlovna 31.000 
Záloha na elektřinu – kostel 18.600 
Židle ke svatbám 11.858 
Oprava dveří na faře – bezpečnostní zámky 11.033 
Záloha na plyn fary  10.296 
Výměna sněhových zachytačů – fara  7.505 
Oprava kněžského hrobu 5.500 
Výsadba líp u kostela 5.082 
Záloha na elektřinu – fara 3.564 
	

Kyjovice	
Spoluúčast na opravách kaple 130.000 
Záloha na plyn – fara  10.296 
Židle do kaple, sakristie a místnosti pro děti 9.480 
Záloha na plyn – kaple  8.400 
Výměna sněhových zachytačů – fara  7.505 
Záloha na elektřinu – fara 3.564 
Záloha na elektřinu – kaple  2.400 
 

Farní obec zůstatek 
k 1.1.2015 

sbírky, 
dary 

příspěvek 
obce 

Dotace MAS 
 

Diecezní 
Pastor. fond  

ostatní příjem 
celkem 

Pustá 
Polom 133.411 575.871 250.000 10.400 

15.000 138.200 989.471 

Kyjovice 493.543 236.914    236.914 
Hlubočec 28.055 84.217   1.165 85.382 
Podvihov 47.317 51.363    51.363 

Farní obec Odeslané sbírky ostatní výdaje 
za rok 2015 

Zůstatek k 31.12. 2015 

Pustá Polom 101.920 832.276 188.686 
Kyjovice 102.142 209.297 419.018 
Hlubočec 22.597 34.212 56.628 
Podvihov 14.983 22.764 60.933 
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Hlubočec 
Záloha na plyn – fara 5.304 
Výměna sněhových zachytačů – fara 3.753 
Záloha na elektřinu – kaple 3.600 
Záloha na elektřinu – fara 1.836 
 
Podvihov	
Záloha na plyn – fara 5.304 
Výměna sněhových zachytačů – fara 3.753 
Záloha na elektřinu – fara   1.836 
Záloha na elektřinu – kaple  600 
 

 

Příjmy a výdaje za rok 2016: 
Příjmy	v	Kč	

 
Výdaje	v	Kč	

 
 
 
Věcný	seznam	výdajů	v	r.	2016		v	Kč	podle		podle	farních	obcí	
PUSTÁ POLOM 
 
Opravy fasády farního kostela – 3. etapa 490,492 
1. etapa restaurování hl. oltáře 278,300 
Záloha na stavební materiál – Komunitní 
centrum 

200,000 

Záloha na elektřinu – kostel 17,400 
Záloha na plyn – fara   10,296 
Záloha na elektřinu – fara  4,356 
 

obec zůstatek 
k 1.1.2016 

sbírky, 
dary 

příspěvek 
obce 

ministerstvo 
kultury & 

zemědělství 
ostatní příjem 

celkem 

Pustá Polom 188,686 677,293 200,000 250,000 
249,000 91,740 1,468,033 

Kyjovice 419,018 211,756   2,383 214,139 
Hlubočec 56,628 77,033   15,461 92,494 
Podvihov 60,933 44,201    44,201 

obec odeslané 
sbírky 

ostatní výdaje 
za rok 2016 

zůstatek 
k 31.12. 2016 

Pustá Polom 93162 1,192,075 371,482 
Kyjovice 101,675 63,020 468,462 
Hlubočec 26,210 67,783 55,129 
Podvihov 9,973 18,837 66,324 
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KYJOVICE 
 
Záloha na plyn – fara   10,296 
Bezdrátový set (ozvučení kaple) 9,000 
Záloha na plyn – kaple   8,400 
Záloha na elektřinu – fara 4,356 
Záloha na elektřinu – kaple  3,600 
Vánoční ozdoby 3,183 
 
HLUBOČEC 
 
Kč Koberec do kaple 42,980 
Kč Záloha na elektřinu – kaple 5,400 
Kč Záloha na plyn – fara  5,304 
Kč Záloha na elektřinu – fara 2,244 
 
PODVIHOV 
 
Záloha na plyn – fara  5,304 
Oltářní plachty 4,510 
Záloha na elektřinu – kaple  3,000 
Záloha na elektřinu – fara  2,244 

 
Politická	a	společenská	činnost	farnosti		
Farní společenství  se aktivně účastnilo veřejného života v obcích.  Ovlivňovalo tento život 
tím , že nabídlo mnoho duchovních  zážitků v rámci církevního roku a také prostřednictvím 
koncertů , přednášek a vystoupení umělců v kostele a kaplích a také přímou prezentací 
dovedností farníků. Takto např. byly Svatomartinské slavnosti či letní společenská setkání na 
farní zahradě . Oblíbenou událostí byla  již pátým rokem konaná Noc kostelů ve farním 
kostele a filiálních kaplích . 

 

Farní školství a kultura 
Kulturní činnost  v roce 2016 byla velmi bohatá na události . Pravidlem bylo konání Farního 
plesu , společné chvíle na farní zahradě, Svatomartinské slavnosti v Pusté Polomi , koncerty 
ve farnosti, divadelní představení a sborový zpěv , koncerty farníků ap. 
Pravidelně vycházel farní časopis “ Přístav ” .  Aktuální zprávy a informace byly  přístupné 
zde i na farních  webových stránkách. Obojí měl  na starosti  páter Zdeněk Šimíček. 
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Duchovní	a	pastorační	život	farnosti. 
 
Ve farnosti bylo roce 2016 rozdáno cca 10.000 svatých přijímání, 140  
nemocným a seniorům byla udělena svátost pomazání nemocných.    
U oltářů farního kostela a kaplí sloužilo 22 ministrantů, zpívaly 3 
scholy o celkovém počtu asi 25 členů . Dosud početný smíšený farní 
chrámový sbor měl asi  20 členů. Varhanickou službu vykonávalo 7 
varhaníků, Eucharistii při bohoslužbách spolu s knězem podávali a 
nemocným poskytovali 4 akolyté, náboženství spolu s knězem 
vyučovaly také 2 katechetky.  

 
 

Kostel i všechny kaple měly své kostelníky. Samozřejmostí byla též péče farníků o kostel  i 
kaple. Slovy duchovního správce P.Zdenka Šimíčka : 

”Pán Bůh odplať všem, kteří na životě naší farnosti ať už v pastorační či ekonomické 
rovině mají „otisk prstu“ či něčeho většího. Toto poděkování nechť je zároveň novou 
prosbou.” 

Velké poděkování vyslovil P. Zdeněk také koledníkům a organizátorům Tříkrálové sbírky a 
všem, kteří přispěli. Takové byly příspěvky :   Pustá Polom 65.598 Kč, Kyjovice 50.097 Kč, 
Budišovice 32.550 Kč, Podvihov 23.256 Kč a Hlubočec 20.922 Kč. Celkem jde o nejvyšší 
částku v historii . Bylo vybráno 192 423 Kč. 

 
Obyvatelstvo	
V PP se narodilo 13 dětí, zemřelo 15 občanů. Dvanáct obyvatel se přistěhovalo , odhlásilo 
se z trvalého pobytu 34 občanů. V tomto roce byl tento úbytek ovlivněn migrací obyvatel za 
prací  nejen do blízkých  měst ale  rovněž do Prahy a zahraničí , nezaměstnanost v 
Moravskoslezském kraji trvale klesala , v tom roce byla na úrovni 6.9 % . 

 
Přehled	počasí	v	uplynulém	roce	2016	
Měli jsme  k dispozici údaje z domácího měření údajů o počasí , nebyly však pravidelné. Proto 
zde uvádím souhrn zpráv o počasí z meteorologické stanice v Mošnově, které se téměř shodují 
s naměřenými údaji v Pusté Polomi. 

Srážkově byl rok 2016 nadprůměrný , ale nestačil nahradit deficit vody z r. 2015 .  Za celý rok 
napršelo - nasněžilo 833 mm srážek . První sníh napadl 1. listopadu , ale na vánoce bylo 
mrazivo a beze sněhu.  

Vesnice tedy dlouhodobě trpí suchem a poklesem hladiny  spodních vod. Za rok 2015 totiž 
byly srážky jen ve výši 558 mm což je jen 73,3% dvacetiletého průměru (802 mm). 
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Sucho zvyšovala  celá řada dalších příčin. Jen málo občanů využívalo dešťovou vodu pro 
vlastní  potřebu a svádělo ji do kanalizace. Až na rybníček „Mexiko“ a nádrže v areálu 
Zahradnictví Čerbák,  obce zadržování vody neřešilo a spoléhahalo na centrální zásobování 
vodou .   

Krajina  jako střecha: nepropustná půda udusaná těžkou technikou , zánik polních cest a 
remízků,  vyasfaltované hlavní i uliční komunikace, vydlážděné chodníky , dvorky a garážová 
stání  byly příčinami  , proč srážková voda byla  účinně a rychle odváděna mimo náš katastr. 
Jeden z důsledků takového vztahu ke krajině  byl dramatický úbytek smrkového lesa vlivem 
sucha a kůrovce. Osobně  předpovídám  poslední roky jeho cca 150 leté historie v Pusté 
Polomi. 

Teploty v roce  byly celkově opět nadprůměrné. Průměrná roční teplota byla 8,5 °C tj o 0.8 °C 
více než činí průměr. Od června do září dosahovala maximální průměrná teplota 25°C. 
Průměrná teplota v těchto měsících pak činila 20°C. V  těchto měsících bylo celkem 42 
tropických dnů. 

 

Různé	
V Podvihově byla dočasně přerušeno v kapli konání mše svataé.  Hlavním důvodem byla 
nekázeň a neúcta dospělých farníků , kteří od léta 2015 rušili  hovorem v malém prostoru 
kaple  průběh mši svaté. Po roce a půl marných snah o obnovení důstojného průběhu 
bohoslužeb byly v  listopadu 2016 v Podvihově ukončeny. Farníci byli seznámeni s možností 
bohoslužby opět obnovit za předpokladu upřímného pokání.   

Letošní pouti do Říma na přelomu září a října tohoto roku se zúčastnila i malá skupinka 
poutníků z naší farnosti. Pouti, která se konala také u příležitosti trvání 20 let diecéze 
ostravsko-opavské se osobně účastnil rovněž Mons. František Václav Lobkowicz.  

Ve čtyřech dnech absolvovali účastníci pouti cesty ke všem čtyřem Svatým Branám a v 
římských bazilikách vykonali slavnostní mše. Vrcholem návštěvy byla samotná audience na 
Svatopetrském náměstí a její atmosféra. 240 poutníků ostravsko- opavské diecéze přijalo 
pozdravy a požehnání Otce Františka. Svatý otec ve svatém roce milosrdenství vyjádřil také 
poděkování nejmladší české diecézi za 20 let jejího trvání.  

Mnozí z poutníků byli také překvapeni skutečností, kolik památných míst našeho nepočetného 
národa v Římě existuje. Velmi uctívaný a navštěvovaný je hrob sv. Cyrila v bazilice 
sv.Klimenta či přímo ve Svatopetrské bazilice: hrobka Josefa Berana jako jediného kardinála 
pohřbeného mezi papeži, socha sv. Anežky, označení velikosti svatovítského chrámu a 
především kaple sv. Václava.  

V den slavnosti svatého Václava sloužil ve svatopetrské bazilice mši svatou kardinál Miloslav 
Vlk. Tato tradice byla obnovena v roce 2011. Oltář sv. Václava je v bazilice umístěn již od 
první poloviny 14. století.  Mše byla ovšem tentokrát  výjimečně sloužena u oltáře v hlavní 
lodi baziliky v doprovodu kněží v čele s panem biskupem Lobkowiczem a nás poutníků z 
ostravsko-opavské diecéze. Byla zde i delegace společnosti Ackermann-Gemeinde usilující o 
smíření Čechů a Němců a mnoho dalších poutníků z celého světa.  

Mnozí měli možnost shlédnout nově umístěnou sochu svaté Anežky, kterou předal papeži 10. 
září t.r. ministr kultury Daniel Herman. Po mši svaté se konala krátká modlitba ke sv. 
Václavu a návštěva katakomb k uctění památky kardinála Berana.  

* 

Zdravím čtenáře!     Petr Stoniš  Pustá Polom   červen 2018  


