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Církevní : 
 

Tento rok tomu bylo p!esn" 65 let od chvíle, kdy v noci z 13. na 14. 
dubna 1950 za#ala Akce K., tedy likvidace klá$ter% na území 
tehdej$ího &eskoslovenska. 
 
V úter' 8. prosince 2015 si katolická církev p!ipomn"la 50 let od 
uzav!ení 2. vatikánského koncilu. Událost, jí! se zú"astnilo 2, 5 tisíce 
biskup# z celého sv$ta, utvá%í !ivot církve dodnes. 

 
18. #ervna – Pape( Franti$ek publikoval svou druhou encykliku Laudato si’ - pochválen bu!.    
V ní odsuzuje konzumerismus , nezodpov"dn' rozvoj a devastaci (ivotního prost!edí. Vyz'vá 
sv"t, aby se semkl k  "rychlé a jednotné globální zm"n"". 
 
)ímskokatolická církev &R zahájila tradici pravideln'ch ve!ejn'ch konferencí.  Nov& zp#sob 
hospoda%ení  církve v &R v roce 2015 p!inesl s sebou v$t'í míru svobody,  na druhé stran"  ale , 
i s finan"ním narovnáním nebyl pro ni jednodu''í ne! p#vodní závislost na státním p%ísp$vku do 
r. 2013. 
Cílem hospoda%ení bylo  zaji't$ní samostatnosti, sob$sta"nosti a celospole"enské prosp$'nosti. 
Diecéze %ímskokatolické církve v (R vydávaly  peníze na slu!by dle poslání církve, mzdy 
zam$stnanc# a náklady  a investovaly ve spole"enském zájmu (vzd$lávání, zdravotní a sociální 
projekty, pé"e o kulturní d$dictví, pastorace) , uskute#nily investice do nemovitého majetku , do 
zem$d$lství, lesnictví a podnikání .  
 
Diecézní 

   Stejn" tomu bylo i v na$í diecézi . Diecéze ostravsko-opavská (dále jen 
OOD ) je nejmlad'í diecézí v &eské republice, zalo!ena byla Janem 
Pavlem II. dne 30. 5. 1996 .  Zahrnuje celé území Moravskoslezského 
kraje a území okresu Jeseník. Celková rozloha c !iní 6 150 km2 a na 
jejím území !ije více ne! 1 290 000 obyvatel, z "eho! je 422 000 
katolík#.  

Hlavními chrámy diecéze jsou katedrála Bo!ského Spasitele   v Ostrav$ 
a konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opav$. Patronkou je sv. 
Hedvika.  

Diecézi tvo%í 276 farností, které jsou roz"leny do 11 d$kanát#. Kn$!ími 
bylo ke konci roku 2015 obsazeno 148 farností, 128 farností bylo 
spravováno excurrendo.  

Na území diecéze pu !sobilo ke konci roku 2015 celkem 244 kn$!í, z nich! bylo 39 kn$!í 
%ádov&ch. Z celkového po"tu pocházelo 32 kn$!í z Polska, 13 ze Slovenska a jeden   z Ukrajiny. 
V roce 2015 byli v na!í diecézi vysv!ceni 3 novokn!!i a 1 kn!z zemr !el. Diecéze má 27 trval&ch 
jáhn#, 10 seminarist# a 5 student# Teologického konviktu.  

V diecézi p!sobilo v roce 2015 celkem 30 "eholních "ád! , z #eho$ bylo 14 mu$sk%ch a 16 
(ensk'ch .  

 

 

!
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Vybrané události diecéze  
 
Leden  

Od 1. do 14. ledna  10 000 koledníků vykoledovalo téměř 14 mil. Kč, které díky činnosti charit 
pomohou  lidem v nouzi.  

Květen  

1. 5. Více než 260 ministrantů OOD zavítalo do Arcibiskupského kněžského seminár ̌e        
v Olomouci  

29. 5.  Při  Noci Kostelů na území diecéze otevřelo své brány celkem 152 kostelů a kaplí pro  
více než 36 000 návštěvníků.  

Červen  

4. 6. Tento den prožilo Slavnost Těla a Krve Páně spolu s ostravsko-opavským biskupem 
šest farností v centru Ostravy. Eucharistický průvod prošel centrem Ostravy až do 
kostela sv. Václava.  

Říjen  

16. 10.  V den slavnosti diecézní patronky sv. Hedviky udělil ostravsko-opavský biskup 
ocenění za zásluhy v diecézi 27 věřícím . 

17. 10.  Vyvrcholil  první porevoluc ̌ní Národní eucharistický kongres v ČR. Bohoslužbu na 
brněnském náměstí Svobody sloužil papežský legát, kardinál Paul Josef Cordes s 
biskupy a šesti stovkami kněží. Přítomni byli také zástupci politického života, tisíc 
ministrantů a 25 000 věřících.  

22. 11.  Po patnácti měsících oprav byla znovu otevřena katedrála Božského Spasitele v 
Ostravě.  

 

Prosinec  

13. 12.  Byly otevr ̌eny Brány milosrdenství v ostravské katedrále a opavské konkatedrále.  

  Do života diecéze zasáhla náhlá hospitalizace o. biskupa Mons. Lobkowice. 

 

Události, které změnily svět v roce 2015 

Nevinné oběti po teroristických útocích v Paříži, v Egyptě, Tunisu, v letadle, které havaroval 
psychicky nemocný pilot v Alpách , zmar evropských špiček při pohledu na uprchlickou vlnu. 
nemohoucnost , strach, neštěstí, neschopnost nalézt řešení. Svět loni opět nebyl klidným místem 
a dobrých zpráv se příliš nedostávalo. Snad jen návrat dvou unesených Češek z Pákistánu, či 
celosvětová klimatická dohoda z Paříže, v níž se lidstvo zavázalo udržet globální oteplování pod 
dvěma stupni Celsia. 

Krvavé útoky islamistů :  Islamističtí teroristé v lednu v Paříži zabili celkem 17 lidí, během 
roku pak ale následovaly ještě krvavější útoky. Mladík útočící v červnu v tuniském letovisku 
Súsa zastřelil 39  turistů ze západní  Evropy. V  listopadu udeřili teroristé znovu ve francouzské 
metropoli a v hudebním  klubu Bataclan a dalších místech zabili celkem 129 lidí.  

Koncem října se pak nad Sinajským poloostrovem zřítilo dopravní letadlo plné ruských turistů 
s 224 lidmi na palubě.  

Ke všem útokům se přihlásil Islámský stát (IS), proti němuž Západ i Rusko podnikají nálety 
v Sýrii a v Iráku. 

Hlavním podezřelým je IS i v případě řady dalších masakrů mimo západní země – platí to 
například pro říjnový útok v turecké Ankaře, který zabil přes sto lidí.  
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Uprchlická krize : Evropa se musela potýkat s největším množstvím uprchlíků od konce druhé 
světové války. Podle oficiálních statistik letos o azyl v EU požádalo přes 980 tisíc lidí, celkové 
počty běženců se ale jen odhadují - ne všechny běžence  úřady zaregistrují.  

Nejčastěji v Evropě hledali ochranu lidé z válkou rozvrácené Sýrie, množství žadatelů o azyl 
přišlo  také z Afriky a z balkánských zemí, které jsou považovány za bezpečné.  

Postoj k uprchlické krizi rozdělil evropské politiky i veřejnost. Vedle vlny solidarity s běženci 
se objevil i strach o budoucí podobu Evropy. Maďarsko běžencům postavilo do cesty plot, 
následovaly i další země. Obavy, že úřady nemají situaci pod kontrolou, vzrostly poté, co se 
ukázalo, že mnoho běženců jsou  pachatelé teroristických útoků . 

 

Spletitý konflikt v Sýrii se letos rozrostla o nové bojující státy. V září s nálety na pozice 
teroristické organizace Islámský stát (IS) začala Francie, o měsíc později se přidalo Rusko, jež 
ale na rozdíl od Západu podporuje dosavadní syrský režim. K náletům na islamisty se pak 
přidala Británie a vojenské kapacity nabídlo i Německo. 

 

Různé : Obyvatelé Řecka odmítli podmínky další pomoci v referendu, Pod tlakem hrozícího 
vyloučení z eurozóny a stupňujících se problémů řeckých bank však museli přistoupit 
nakonec na ještě tvrdší reformy.  

14. září – Poprvé byly zaznamenány gravitační vlny . 

 

Domácí 
Čínu postupně navštívili tři nejvyšší ústavní představitelé ČR a vzájemné sbližování se projevilo 
na mnoha úrovních od zavedení přímé letecké linky mezi Prahou a Pekingem přes čínské 
nákupy majetku v ČR . 

Prezident Miloš Zeman vyzval  30. září na Valném zasedání OSN k ustavení protiislámské 
koalice všech demokratických států a likvidaci výcvikových základen radikálů. Ve vánočním 
poselství 26. prosince prohlásil: „Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro 
všechny." Důsledné zastávání protiislámské linie přineslo Miloši Zemanovi prudký nárůst 
popularity.  

V boji proti korupci byl rok 2015 úspěšný jen napůl.   Někteří byli odsouzeni, na druhé straně 
vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová zastavila trestní stíhání několika obviněných 
pro nedostatek důkazů.  

Vláda  v roce 2015  plnila koaliční plán, předkládala zákony, neobtěžovala veřejnost aférami či 
hádkami. Andrej Babiš ministr financí vede žebříčky popularity a sní o sněmovním vítězství 
v roce 2017. To si hodlá pojistit spojenectvím s Milošem Zemanem. Oba muže spojuje nechuť 
k Bohuslavu Sobotkovi, který kabinet i zemi zatím řídí a který se opožděně postavil proti 
uprchlickému tlaku. 

Česko má stále dobré jméno v EU. 
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Tragédie 

24. února – Duševně nemocný muž postřílel osm lidí v restauraci v Uherském Brodě, sám pak 
spáchal sebevraždu. 

25. května – Psychicky narušený muž ubodal knihovnici v Horní Bříze na Plzeňsku. Šlo 
o 29letého muže, jehož propustili z léčebny v Dobřanech před rozhodnutím soudu.  

22. července – Na vlakovém přejezdu ve Studénce narazil vlak do kamionu, který ho nesprávně 
přejížděl na červenou. Tři lidé zemřeli, sedmnáct bylo zraněno. 
 

Úmrtí 

15. ledna –  Ludmila Brožová – Polednová Bývalá komunistická prokurátorka, která se podílela 
na justiční vraždě Milady Horákové a po listopadové revoluci byla odsouzena 
k šesti letům vězení, zemřela v 93 letech. 

16. dubna – Stanislav Gross bývalý český premiér, předseda ČSSD a ministr vnitra , který se 
obohatil korupčním jednáním , zemřel  po těžké nemoci ve 45 letech. Ve  chvílích 
nemoci přijal křesťanskou víru. 

6. června –  Ludvík Vaculík známý autor mnoha knih a zásadního manifestu Dva tisíce slov 
z června 1968 zemřel v 88 letech. 

6. července – 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. 

 

 

 

 

 
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 životního prostředí 
s cílem maximálně využívat dotací pro venkovský rozvoj.  
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Finan#ní pomoc obce v Pusté Polomi  napomohla financovat údr(bu a zlep$ování vzhledu 
farního kostela, kaplí i drobn'ch sakrálních staveb. N"které pocestné k!í(e a obrázky byly 
obnoveny z dar% ob#an%. 

Dlouhodob'm úkolem samosprávy je zaji$t"ní #istoty odpadních vod . Centrální #isti#ka je 
realizována pouze v Pusté Polomi , nejsou zde v$ak napojeny pro nedostatek zdroj% v$echny 
domácnosti. 

 Spole#n" , bohu(el neúsp"$n",  !e$ili starostové P.Polomi , Hlubo#ce a Kyjovic v tomto roce 
problém hluku a p!et"(ování obecních komunikací t"(k'mi kamiony p!epravujícími kameninu z 
lomu  v Bohu#ovicích. 

Obce si p!ipom"ly 70. v'ro#í osvobození a ukon#ení druhé sv"tové války. 

 

6'745&,-./+#*0 
 

Základní údaje: 
 
Název farnosti :     #ímskokatolická farnost Pustá Polom 
   Slezská 32, 747 69  Pustá Polom 
Duchovní správce: Mgr. Zden!k $imí%ek    
   (zdenek.simicek@volny.cz) .  
I(:    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), 

Hlubo"ec(H) ,  Podvihov (P),  
 
Ekonomická farní rada :  Ing. Milena !"rková (ekonom – PP) 

Ing. Marek Nigút (projektov! mana"er – K)  
Ing. Martin Hrbá! (stavební in!en"r – K) 
Mgr. Zde!ka Nováková (právník – Budi$ovice)  

Pastora#ní farní rada :    
z titulu slu(by    Mgr. Zdenek +imí#ek ,  

Mgr. Barbora Holoubková (u!itelka nábo"enství)  
Bed!ich Stoni" (kostelník farního kostela)  

z titulu volby   Mgr. Jaroslav Krajzl PP, MUDr. Marta Pískovská - Budi$ovice, 
Mgr. Daniel Stoni! PP , Ing. Ji!í Pchálek  B,  Eva !erbáková 
PP, Jaroslav Grygar K, Petr !krobánek K,  
Jind!i"ka Vdovi#íková K, Emilie Kud!lová H, Dagmar 
Trojan!íková H, Ji!í Kubesa P, Monika Ondrová P. 

 
Kostelník, kostelnice:  Bed!ich Stoni$-PP, Milada Ku#erová -K; Hana Dra$tíková -H,  

Hana Sta,ková - P 
Varhaník a sbormistr   Pavel +ústek - PP, 
Varhaníci:   Pavel Pískovsk&, Petr Drastík   
Scholy :     Adéla +rámková - PP, Pavla Jur#ová - K, Ji!ina +kvárová - H 
 
Ministranti:  Vít Pískovsk' (vedoucí)  

Pustá Polom:  Dominik Juchelka, Antonín Mare$ Old!ich 

!
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Folt'n, Radim Van"k, Luká$ Krajzl, David Krajzl, Mat"j 
Havrlant, Pavel B'ma, 

Budi$ovice :    Pavel Pískovsk', Vojt"ch Novák, +t"pán Bartonec  
Kyjovice :   Martin Bu,ka, Zden"k Linart, Daniel Ková#, 
Hlubo#ec :    Ji!í Moch, Václav Tvar%(ka, Vít Tvar%(ka, Ji!í Tvar%(ka 
Podvihov :   Luká$ Ondra, Tomá$ Zají#ek, Petr Pavelek 

 

Farní události:  
Díky ob"tavosti farník% byla #innost na události velmi bohatá : t!íkrálové koledování , #innost 
spole#enství k!es*anské mláde(e, sch%zky skaut%  a spole#enství k!es*anské mláde(e  v orlovn" 
, vystoupení  chrámového sboru  a scholy , také náv$t"vy nemocn'ch .  

N"kdy snaha po rostoucí samostatnosti filiálních kaplí a ur#itá rivalita  t!í$tí soudr(nost a 
sounále(itost celé farnosti. Konkrétn" se nap!. projevuje sní(en'mi náv$t"vami liturgie ve 
farním kostele.  

Ka(doro#n" je po!ádán farní ples a  Svatomartinské slavnosti , které svou první scénkou o(ivil 
nov" vznikl' divadelní krou(ek. 

Ve farním kostele prob"hl 6. prosince benefi#ní koncert sboru z Hrab%vky na podporu oprav 
orlovny .  

+t"pán Rak a Alfréd Strej#ek z Prahy vystoupili  ve farním kostele v adventním #ase. 

Prob"hly i dal$í koncerty :  v sobotu 11.4. m"l velk' úsp"che velikono#ní koncert Hradi$*anu a 
Ji!ího Pavlici spole#n" s d"tsk'm souborem na$í $koly - Noti#kou . 

Otec Zden"k zahájil ned"lní m$e svaté s moderními k!es*ansk'mi písn"mi pro rodiny s d"tmi .  

K!es*ansk' letní tábor prob"hl 26.7. a( 5.8.  

Farníci vykonali k!í(ovou cestu  na Kalvárii u Hradce nad Moravicí . 

Dne 23.5. farníci vykonali u p!íle(itosti 20letého v'ro#í svátosti kn"(ství Zde,ka +imí#ka 
spole#nou pou* na svat' Host'n . 

!
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5. kv"tna se uskute#nil v kostele zda!il' koncert d"tí základní um"lecké $koly , které zahrály  
maminkám ke Dni matek. 

Otec Zden"k  po(ehnal  dne 9.5. nov' “obrázek”  svatého Jana Nepomuckého v Hlubo#ci.  

V  ned"li 14. #ervna vykonali farnící ji( tradi#ní pobo(nost u kapli#ky sv. Antonína na Zále$tí.  

V zá!í uskute#nil v místní $kole p!edná$ku populární astronom Zden"k Grygar , ji( d!íve 
p!edná$el v obci na téma “ V"da a víra”. 

Slavnost svatého Martina se konala  15. listopadu . Po m$i svaté  pak po pr%vodu obcí na farní 
zahrad" prob"hly na$e Svatomartinské slavnosti se scénkou,  ob#erstvením a dobrotami, které 
napekly ochotné (eny. 

Koncem listopadu prob"hla duchovní obnova farnosti vedena p. Tomaszem Kaza,skim. 

 

Noc Kostel" 20.5.2015 

Také v tomto roce byly v podve#er otev!eny k volné prohlídce v$echny kaple a kostel a bylo zde 
mo(no získat pam"tní razítka. Program pro d"ti se konal v kapli v Budi$ovicích a po skon#ení 
tohoto programu p!evzala skupina mlad'ch b"(c% od d"tí lístky se vzkazy a my$lenkami do 
spole#né modlitby za v$echny obce farnosti a jako s d%le(it'm vzkazem po vzoru dávn'ch #as% 
b"(ela do kostela v Pusté Polomi. Odhaduji , (e se zde  p!i spole#ném programu se$lo na 200 
ú#astník% . Zazn"la op"t hudba ( schola z Kyjovic, chrámov' sbor, varhany) ; shlédli jsme 
divadelní scénku v podání d"tského divadelního spolku a prezentaci od Jarka Grygara o historii 
kaple v Kyjovicích . Pan Ví*"zslav Dostál z Hlubo#ce ve svém sd"lení popsal svou  cestu kolem 
sv"ta a záv"r Noci Kostel% pat!il op"t modlitb". 

 Hospoda!ení farnosti 
 
Finan#ní pot$eby farního spole#enství byly v nejv"t$í mí!e pokryty z p!ísp"vk% a dar% farník%. 
V rozpo#tu farnosti nejsou zahrnuty hodnoty ob"tavé práce farník% p!i údr(b" a opravách 
kostela , kaplí , fary , farní zahrady  a farních prostor.  

Farní obce dr(í  velmi vyrovnané rozpo#ty bez úv"r% , financují své pot!eby p!evá(n"                  
z vlastních zdroj%, záv"re#né z%statky ú#t% jsou ovlivn"ny úrovní v'daj% a p!íjm% v daném roce  
a jsou kladné . 
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Celkové příjmy farnosti jsou vyšší než v roce 2010 a dosáhly hodnoty 1 363 tis. Kč  Tato 
částka je mj. také příznivě ovlivněna první splátkou z prodeje farní orné půdy obci Pustá Polom 
podél silnice směrem na Podvihov.  

 

Celkové výdaje ve farnosti dosáhly výše v 1 314 tis. Kč  a zahrnují příspěvek na potřeby 
diecéze ve výši 241 642 Kč. Zůstatek výdajů  byl vynaložen na platby elektřiny a plynu  a 
především údržbu a opravy kostela a kaplí. Podrobněji o tom v dalších odstavcích. 

 

Příjmy a výdaje  Římskokatolické Církve ČR , OOD a farnosti pustopolomské v tis. Kč 

 
 

Výnosy ( tis. Kč ) 
Církev 

římskokatolická 
ČR 

Biskupství 
ostravsko-
opavské 

Farnosti 
celkem 

Farnost 
pustopolomská 

dotace  892 000 4 769 69 835 25,400 
nájem   9 534 18 742 - 
tržby   338 871 1 315 - 
dary, sbírky, příspěvky  1 282 000 112 715 103 513 1 198,365 
výnosy z finančního majetku  994 000 9 613 6 - 
prodej dlouhodobého majetku   16 606 3 500 - 
ostatní   16 019 14 370 139,365 
celkem  3 168 000 508 127 211 281 1 363,130 
 

Výdaje  (tis. Kč) 
  

Biskupství 
 ostravsko-

opavské 

 
Farnosti 

 
Farnost 

pustopolomská 
 
 

mzdy  1 338 000 95 973 4 366  
sociální a zdravotní pojištění   32 484 1 201  
Odpisy  54 012 13 089  
režie (materiál, energie, služby)   171 862 47 372  
opravy a údržba   26 838 122 438  
dary a příspěvky   7 598 15 245  
daně (včetně DZP ) 42 000 20 520 1 615  
zákonná tvorba rezerv   51 581 0  
Náklady a investice *) 1 088 000 7 210 2 724 1 098,549 
odeslané sbírky  - - 241,642 
celkem  2 468 000 468 078 208 050 1 313,191 
*) – struktura farních výdajů je uvedena níže  

 

Výdaje  farnosti podle obcí v  Kč 

Kromě odeslaných sbírek ,  výdaje v jednotlivých obcích farnosti sloužily ke konkrétním 
účelům a jsou tvořeny těmito položkami: 

PUSTÁ POLOM  

Opravy fasády věže kostela II.etapa, stavební dozor    634.795 
Správní poplatek k přestavbě orlovny      31.000  
Oprava varhan         37.632 
Hudební nástroje         37.632  
Židle ke svatbám        11.858 
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Spot!eba elekt!iny  kostel       18.600  
    fara      3.564 
Spot!eba plynu fara         10.296 
Ostatní          29.120 

KYJOVICE  

Opravy kaple          130.000 
-idle          9.480 
Spot!eba elekt%iny a plynu fara a kaple      24.660 
Sn"hové zábrany  fara      7.505 

HLUBO(EC  

Sn"hové zábrany  fara      7.505 
Zhotovení el. p!ípojky        12.000 
Spot!eba elekt!iny a plynu na fa!e a v kapli     10.740 

PODVIHOV  

Sn"hové zábrany  fara      7.740 
Spot!eba elekt!iny a plynu na fa!e a v kapli     7.740 
 

Obec Pustá Polom v"novala na úhradu nájklad% spoijen'ch s opravou fasádu  kostela 
sv.Martina  #ástku 250.000 K#. 

Obce Kyjovice , Hlubo#ec a Podvihov zaji$*ují jako majitelé filiálních kaplí jejich opravy a 
údr(bu. 

 

8*'(&9':"*$,&'&;+#<+-.=#$>&?0(+* 

 

Ekonomická rada !e'ila problémy 
finacování orlovny , opravy fasád, 
opravy po$kozen'ch sn"hov'ch 
zábran , v Kyjovicích pak podmínky 
u(ívání kaple a projekt restaurování 
hlavního oltá%e ve farním kostele : 
restaurátorskou zám$r a !ádost           
o dotaci. 

V kv"tnu byla provedena  "áste"ná 
oprava farních varhan varhaná!em 
Petrem Drastikem z Pusté Polomi.  

Stavební povolení na rekonstrukci 
orlovny bylo vydáno 27.8.2015. 

 
V b!eznu byly vykáceny 4 topoly u západního pr%#elí farního  kostela . D%vodem byl 
nevyhovující zdravotní stav strom% , nevhodnost odr%dy i mo(nost po$kození fasády. Bude 
provedena náhradní v'sadba .  
Práce na opravách fasád kostela byla zhotovena z poloviny. Prob"hly opravy elektroinstalace v 
kapli v Kyjovicích a po!ízení zabezpe#ovacího systému . 
Pokra#ovaly opravy kaple v Hlubo#ci. 
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Ke změně stavu nemovitého majetku farnosti pozemků v katastru Pusté Polomi nedošlo.  
Farnost neprovozuje  podnikání, obchod či služby mimo náboženských. Rovněž nedrží  
jakékoliv majetkové účasti . Nájemní vztahy se týkají pouze umístění vlnových vysílačů firmy 
BUD-NET pro internet na kostelní věži v Pusté Polomi , nájmu farního bytu duchovnímu 
správci farnosti a nájmu orné půdy firmě  Tvarůžka v Hlubočce.. 
Za zmínku stojí vlastnictví lesa Kongregace sester ze sv. Kopečku v katastru v Kalužích . Není 
mi známo, že by tato parcela byla pod kontrolou majitele. Stejně tak lesy ve vlastnictví farního 
úřadu. 

 

Politická	a	společenská	činnost	farnosti		
Farnost	se	aktivně	účastní	veřejného	života	v	obcích. Takto např. byly Svatomartinské 
slavnosti , letní společenská setkání na farní zahradě , příležitostí jsou rovněž kulturní setkání 
včetně Noci kostelů ve filiálních kaplích a farním kostele. 

Farnost sice  nevyvíjí organizovanou politickou činnost , ale  politická angažovanost farníků je 
orientována na členství v KDU-ČSL a zejména na účast ve volbách ve kterých  farníci 
podporují převážně kandidáty lidové strany.  

 

Farní	školství	a	kultura 
 
Hodiny  náboženství na základních školách navštěvovalo  60 dětí. Zde náboženství učila paní 
Michaela Grygarová  a Věra Javorková . Martina Krajzlová spolu s o. Zdeňkem  se ujala 
vyučování náboženství v Pusté Polom , Markéta Folvarčná v Kyjovicích. 
 

Kulturní činnost  v roce 2015 byla velmi bohatá na události .Vyjmenujme alespoň 
nejvýznamnější z nich: 

• Farní ples v Podvihově  
• Farní den na farní zahradě v Pusté Polomi 29.8. 
• Svatomartinské slavnosti v Pusté Polomi 
• Pravidelně vychází  farní časopis “ Přístav ” .  Měsíčník rediguje páter Zdeněk 

Šimíček   
• Aktuální zprávy a informace jsou přístupné na farním webových stránkách  

http://farnostpp.budnet.eu 
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Ve farnosti v tomto  roce dal ná$ kn"z o. Zden"k +imí#ek  cca 10 000 svat&ch p%ijímání a sv. 
pomazání nemocn&ch ud"lil asi 140 !adatel#m . 

U oltá%# na'eho kostela a kaplí slou!ilo 22 ministrant# a 4 akolyté , zpívaly 3 scholy o 
celkovém po"tu asi 25 #len% . Farní chrámovy ! sbor "ítá nyní asi 20 mu!# a !en p%evá!n$ 
senior#. U varhan a harmonií p#sobilo 7 varhaník#, kostel i v'echny kaple mají své kostelníky. 
V nábo(enství bylo asi 60 d"tí, které spolu s kn"zem vyu#ovaly dv" katechetky. 

Následující tabulka uvádí stru"n& p%ehled ostatních nábo!ensk&ch slu!eb.  

! F=*G& #('*2G& @7(45&#(E<=0:59.45& <+;=2G&

@,#*.&@+/+9& 4 2 7       *2 12 

FG:+(03"& (! " 0 ' 

H/,2+A"3& 0 -! -! 4 

@+-(0;+(& 0 -! -! "!

*2 - bi!movanci  z Pusté Polomi  
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T%íkrálovou sbírku ji( tradi#n" po%ádá v na'í 
farnosti  oblastní charita v Hrabyni. V't"(ek 
sbírky ka(doro#n" stoupá.  
Farní koledníci vykoledovali s  35 
pokladni"kami celkem 169 494 K" ,  
z toho : 

v Pusté Polomi   61 889 K" 
v Kyjovicích   42 875 K",  
v Hlubo"ci   18 909 K#. 
 
 
 
 

P$ehled po#así v uplynulém roce 2015 
Za(ili jsme rok s  hork'm a such'm létem. Rok 2014 si udr(el prvenství nejteplej$ího roku jen 
opravdu krátce, nebo* jej poko!il hned rok 2015. Tento rok byl tedy je$t" více v'jime#n' z 
hlediska mimo!ádn" vysoké pr%m"rné ro#ní teploty vzduchu svou hodnotou 9,2°C. Zima 
2014/2015 byla velmi mírná a bylo velmi horké léto. Vlny veder v #ervenci a zvlá$t" v srpnu 
byly mimo!ádné . Rekordní byl po#et 35 tzv. tropick'ch dní a  po#et dní s teplotou 35°C a více, 
kter'ch bylo nevídan'ch 15 (4 v #ervenci, 10 v srpnu a 1 dokonce v zá!í!). Tyto dny nazv"me  
supertropick'mi. N"kde dosáhly teploty  37,5°C a to  je jist" velikou v'jime#ností.  

Srá(kov" se jednalo o siln" podnormální rok. Nedostatek vody byl citeln' ji( od jara a p!es léto 
se je$t" zna#n" prohloubil. Vydatn"j$í srá(ky v lednu b!eznu a listopadu nemohly nep!íznivou 
vodní bilanci v'znamn"ji zlep$it. Houby nerostly prakticky v%bec. Hladina spodní vody ve 
vesnici poklesla pod obvyklou úrove, hloubky studní , která zde #iní asi 8 m pod úrovni terénu.  
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Srá(ky v mm ve farním regionu podle jednotliv'ch m"síc%. 
 

území 
    M$síc    

Rok 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Pustá Polom S 67 34 52 41 76 51 40 47 42 38 53 17 558 
Pustá Polom N 42 44 43 59 94 108 105 98 63 50 58 52 816 

Mor.slezsk' kraj % 160 77 121 69 81 47 38 48 67 76 91 33 68 
8I&J;74&#7.?"$&(&99&K&L&I&&-/+,;+-+2>&#7.?$+(>&4+79./&MNOMPMNNQ&R99SK&T&I&<7+3"4*+&4+79./,&

 

To zp%sobilo  #asté  lesní po(áry , 
které byly uha$eny ve spolupráci 
po#etn'ch hasi#sk'ch jednotek. 

Dal$í zvlá$tností velmi suchého léta je 
opravdu chudá tvorba rosy, nebo* u( 
od rána byl vzduch pom"rn" such', a 
proto k v"t$í tvorb" rosy docházelo jen 
z!ídka. Úmorná vedra v #ervenci a 
v srpnu p%sobila i na zdraví p!edev$ím 
senior% a d"tí. Na$t"stí byly horké dny 
mnohdy st!ídány pom"rn" chladn'mi 
rány. Tím bylo dosahováno vysok'ch 
rozdíl% maximálních a minimálních 
teplot #asto p!evy$ujících hranici 
20°C! I p!es velké sucho vze$ly ozimy 
a pomohla jim pak vláha v !íjnu a 
v listopadu. Bohu(el vysoké teploty a 
deficit vody v lesích si vy(ádal zna#n' 
úhyn smrk%. Lidé ocenili pouze 
sní(en' po#et otopn'ch dn% a úsporu 
v'daj% za energii. 

 
 
 

Jen pár slov k v%jime#n%m m!síc"m: 
Leden: teploty od -7 °C, ale  i +11°C na T!i Krále.¨ 
Únor : pohyboval se v rozmnezí teplot -4 a( + 4 °C. 
B!ezen: velikonoce na sn"hu 
&erven : za#al velk'm teplem, 6. 6. vy$plhala teplota nad tropick'ch 30 °C a je$t" 13. 6. na 
32,0°C ! Pak se ale ochladilo.  
&ervenec: byl hork' a such' . V(dy* od 2. 7. nastaly tropy  kolem 32-34 °C a ty následovaly i 
ve dnech 8., 17. . Dne  22.7. bylo 35 °C.  
Srpen: byl zcela mimo!ádn" hork', v%bec nejteplej$í v na$í teplotní !ad" a je$t" su$$í ne( 
#ervenec. Teprve nyní léto vyvrcholilo. První tropická vlna trvala od 3. do 15. 8., tj. 13 dní! 
Z toho supertropické dny jsme zaznamenali ve dnech 6., 7., 8., a 10. a( 14. 8.  Tepltota 
dosahovala i 35 °C . Ji( poslední horkou vlnu jsme za(ili je$t" v p"ti dnech od 27. 8. do 1. 9. 
Dne 31. 8. zaznamenali v &echách neuv"!iteln'ch 37,0°C, co( byla i nejvy$$í teplota celého léta 
i roku 2015.  
 Zá!í: bylo sice teplot" normální a deficit vláhy se dále prohluboval, ov$em 1. 9. jsme se 
naposled rozlou#ili se supertropy, kdy( teplota vystoupila n"kde je$t" nad  35,0°C, na#e( se 
prudce ochladilo a( na 12 -16  °C ! P!esto jsme si pak  je$t" v polovin"  u(ili poslední 
p!ipomínku horkého léta s tropick'mi teplotami p!es 30 °C.   

!



! ! "(!#"$%!

Listopad i prosinec byly rovn"( mimo!ádn" teplé. Hodnoty  a odchylky od normálu ukazuje  
tabulka. 
 
Teploty v Pusté Polomi  podle jednotliv'ch m"síc%. 

M"síc  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rok 
  T 0,4 -0,2 3,7 7,6 11,9 15,9 19,9 20,9 13,6 7,6 5,7 3,3 9,2 

Pustá Polom N -3,2 -1,7 1,9 6,7 11,9 15 16,3 15,9 12,5 8 2,7 1,4 7 
 O 3,6 1,5 1,8 0,9 0 0,9 3,6 5 1,1 -0,4 3 4,7 2,2 

UG#()*/0($GV&údaje jsou odvozeny z m"!ení CHMI Poruba, W&I&*"</+*'&(X-,3;,&RYZS[&&L&I&-/+,;+-+2>&4+79./&*"</+*G&(X-,3;,&
MNOMPMNNQ&RYZSK&1&I&+-3;G/$'&+-&4+79./,&RYZS&

&

Obyvatelstvo 

V Pusté Polomi  se narodilo 13 d$tí, zem%elo 15 ob"an#, 23 ob"an# zde p%eb&vá ve v$ku 85 a! 
97 let. Dvanáct obyvatel se zde p!ist"hovalo , z trvalého pobytu se odhlásilo 34 ob#an%. Tento 
rok je  úbytek  ovlivn$n migrací obyvatel za prací  nejen do blízk'ch  m$st , ale  rovn"( do 
Prahy a zahrani#í , p!esto(e se i  u nás se pohybuje nezam$stnanost na relativn" nízké úrovni.   

 
!"#$% 

Následující dva drobné medailony chci v"novat dv"ma rodák%m z Pusté Polomi , jejich( (ivot 
je nerozlu#n" spojen s (ivotem pustopolomské farnosti . 

 

Jaroslav Krajzel (*1936) pochází z katolické rodiny. Prokázal 
velk' talent pro studium a v roce 1948 se  stal ve sv'ch dvanácti 
letech studentem uznávaného Arcibiskubského gymnazia v 
Krom"!í(i jeho( cílem bylo vzd"lávání budoucích kn"(í a 
katolické inteligence. Mo(ná práv" zde jsou ko!eny jeho 
vytvalosti :  p!i$lo mu samoz!ejmé, (e z%stal neskr'van'm 
k!es*anem i v t"ch dobách kdy se ostatní svého p!esv"d#ení 
z!ekli. 

Poté co komunisté  AG v roce 1950 zru$ili , vrátil se zp"t do 
Pusté Polomi. P!i tragické nehod" v roce 1952 ztratil otce a i 
kdy( úsp"$n" absolvoval Gymnasium v Bílovci, ve studiu ji( 
nepokra#oval a p!evzal starosti o rodinu po otci a stal se 
geodetem. 

Anga(uje se v k!es*anské lidové stran" , dlohodob" byl v Pusté Polomi jejím p!edsedou.            
V prvních svobodn'ch obecních volbách v roce 1990 byl zvolen do obecního zastupitelstva , 
vzdal se nad"jného kariérního postupu v zam"stnání a p!ijal ve své dob" velmi obtí(nou funkci 
obecního starosty . 

Byl dlouholet'm v%d#ím #lenem farní rady a zaslou(il se o obnovení socialismem zanedbané 
liturgie , farního kostela a fary. Obnovil #innost chrámového sboru. Pat!í mu dík za práci, 
kterou vykonal ve prosp"ch farního  spole#enství. 

Jaroslav Krajzel teprve nedávno postoupil své odhodlání a vizi mlad$ím.  P!ání jeho rodi#% , 
absolvovat teologické vzd"lání uskute#nil a( jeho syn Marcel. 

Dnes v rodinném kruhu v Pusté Polomi  se m%(e t"$it , (e v$ichni jeho blízcí  jsou ve shod" 
pokud se jedná o to zásadní , kterou je  pé#e o rodinu  a  k!es*anská víra. 

!
!
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Bedřich Stoniš se narodil v Pusté Polomi 
v roce 1938 a od mládí byl veden ve víře. 
Jeho otec Josef Stoniš patřil do okruhu 
věrných  farníků , mj. byl v r. 1932 spolu 
se svými bratry zakladatelem Farní 
Cyrilské Jednoty v Pusté Polomi ,  jež ve 
spolupráci s olomouckou diecézi dosáhla 
rozkvětu duchovní hudby ve zdejší 
farnosti. 

Bedřich se vyučil ve Vítkovíckých 
železárnách modelářem a tomuto povolání 
se věnoval až do r. 1999 kdy odešel do 
důchodu. Ministroval od svých devíti let .  

 

S přestávkami vypomáhal při bohoslužbách  až do r. 1999 , kdy  na prosbu duchovního správce 
přijal službu kostelníka ve farním kostele sv. Martina  na plný  úvazek. Mimo liturgie má 
současný kostelník dnes mnoho úkolů , počínaje údržbou farní zahrady a hřbitova, obsluhu 
zvonů, vyřizování drobné administrativy v nepřítomnosti pana faráře , spolupráci  při provádění 
oprav kostela a fary a ochranu kostelního majetku. Své povinnosti zastává s velkou péči a lze 
říci , že slouží oddaně Bohu a svým farníkům  nepřetržitě téměř osmdesát let. 

 

* 

 

 

Zdravím čtenáře!       Petr Stoniš / Pustá Polom září 2017 

 
  


