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České	  a	  	  světové	  a	  události	  	  	  
 
Arabské jaro - tak je označována vlna protestů, nepokojů, povstání a revolucí, které v průběhu 
r. 2011 probíhaly ve většině arabských států . 
 
Zemětřesení a následné až 38 metrů vysoké tsunami zasáhly v pátek 11. března 2011                 
v severovýchodní pobřeží Japonska. Hlavní japonský ostrov Honšú se posunul o 2,4 metru, 
zemská osa se vychýlila přibližně o 16 cm. Aktuálně je evidováno 15 365 obětí a dalších 
přibližně 10 000 se pohřešuje. 
 
Jan Pavel II. byl blahoslaven 1. května 2011 a stal se tak nejrychleji blahoslaveným papežem    
v církevních dějinách.  
 
Přijat zákon , který vymezuje odboj a odpor proti komunismu, stanoví podmínky pro vydání 
osvědčení účastníků a upravuje jejich rehabilitace. 
 
800. výročí narození svaté Anežky Přemyslovny. 
 
Anders Breivik byl  odsouzen za spáchání teroristických útoků v Norsku 22. července 2011. 
Zaútočil na tábor politické strany podporující multikulturalismus a zastřelil 76 jejich stoupenců . 
Ve svém  manifestu kritizuje politiky EU. Muslimy vidí jako nástroj s nímž chtějí kulturně 
marxističtí politici dosáhnout zničení evropských tradic a kultur. 
 
Finanční krize v EU přetrvává – také růst naší ekonomiky se zastavil. 
 
Steve Jobs zemřel. V  roce 1983 předpověděl počítače velké jako kniha, které si dnes nosíme 
s sebou, virtuální realitu v mapách a internetový obchod. Podílel na revoluci  v oblasti počítačů, 
mobilních telefonů, hudebního průmyslu, filmového průmyslu a designu.  
 
Sedm miliard – takový je počet  obyvatel zeměkoule . 
 
Václav Havel. Ve zemřel  věku 75 let český dramatik, esejista, disident a vězeň 
komunistického režimu. V roce 1989 se stal vůdčí osobností sametové revoluce a v další životní 
etapě byl opakovaně zvolen prezidentem Československa a České republiky. 
 
Demonstrace ve Varnsdorfu proběhly následkem neřešené zvýšené kriminality a stěhování 
nepřizpůsobivých občanů převážně Romů realitními kancelářemi do Šluknovského výběžku.  
 
Svatováclavská výzva . 28. září na národní Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi vyzval 
prezident Klaus k většímu uplatňování autority církve a varoval před tím , že “hodnoty a 
občanské ctnosti” jsou “ohrožovány falešnými proroky takzvaného pokroku a modernismu”, že 
“faleš sociálního státu nezaslouženého blahobytu ničí vše tvůrčí” . 
Na projev kriticky reaguje Mons. Tomáš Halík . Vzniká tzv. Svatováclavská výzva , která 
odsuzuje Klausův projev v protikladu s jeho dřívějším vyjádřením o církvi jako o korporaci 
srovnatelné se zahrádkářským či turistickým spolkem. 
Arcibiskup Dominik Duka obhajuje začlenění projevu Václava Klause do rámce oslav.  
 
Pastýřův barometr . Němci zavedli tzv. (Hirtenbarometer) , na webu hodnotí své faráře v 
kategoriích bohoslužba, důvěryhodnost, schopnost jít s dobou, práce s mládeží a práce se 
seniory.  
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Češi, model 2011: stárnoucí neznabozi s VŠ tituly. Počet obyvatel 10 562 214 . Lidi starších 65 
let žije v ČR 1 674 295. Je to téměř dvojnásobek r. 1961 . Za posledních deset let jich přibylo 
přes čtvrt milionu. Průměrný Čech má doma internet, žije ve městě a většinou mimo manželský 
svazek. Cizinců je v ČR více než půl milionu. Počet věřících od r. 1991 (kdy se mohli statistici 
poprvé zeptat ) klesl na polovinu. 
 
 

Obecní	  události	  
 
Počet obyvatel ve farních obcích Pustá Polom, Kyjovice a Hlubočec dosáhl 2 827 . 
 
Starostové obcí: 
 

Pustá Polom Miroslav Hrabovský   13 členů zastupitelstva 
Kyjovice Ctibor Vajda       9 členů zastupitelstva 
Hlubočec Jiří Najvert     9 členů zastupitelstva 
Podvihov Jitka Měchová     9 členů zastupitelstva 

 
Polomský den - uspořádán  obcemi  Pusté Polomi , Polomy, Gemerské Polomy a Polomky se 
společenským programem včetně společné bohoslužby. 
 
Sbírka ošacení - členové ČČK v Pusté Polomi uspořádali na jaře a na podzim sbírky ošacení 
pro diakonii Broumov . 
 
Tříkrálová sbírka - obce se zapojily do  tradiční tříkrálové sbírky . 
 
 
Farní	  události	  

 
Základní údaje: 
 
Název farnosti :    Římskokatolická farnost Pustá Polom, Slezská 32, 747 69  Pustá Polom 
IČ:    478 10 581 
Bankovní spojení:  101 501 47 25 / 5500 
Telefon:   00 420 603 368 922 
Farní email:   rkf.pustapolom@doo.cz ��� 
Farní obce: Pustá Polom, Kyjovice, Hlubočec, Podvihov, Rehabilitační centrum 

Hrabyně  
Počet věřících :  asi 800 , nejsou zahrnuti věřící z Podvihova a RC Hrabyně 
 
Farnost spravuje druhým rokem páter  Zdeněk Šimíček (zdenek.simicek@volny.cz) . Farní rada 
i dobrovolní pomocníci včetně kostelníka a varhaníka pracují ve stejné sestavě jako v roce 2010. 
 
Farní události:  
 
Příspěvky na kostel. Farní rada zrušila dosavadní praxi příspěvků na farní kostel a rozhodla , 
že odvod sbírek z filiálních obcí na farní kostel bude organizován již jen základě mimořádných 
sbírek. 
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Financování fary. Farní rada rozhodla ve věci financování provozu fary tak, že obce podle 
počtu účastníků bohoslužeb uhradí skutečné výdaje fary ve výši po 1/3 : Pustá Polom a  
Kyjovice a ve výši po 1/6 : Hlubočec a Podvihov. 
 
Farní ples se uskutečnil v Podvihově 28. ledna. 
 
300 let od tragické smrti faráře P. Andrease Odperly se dne 24. července se konala 
vzpomínková bohoslužba u kaple sv.Antonína na Záleští v Pusté Polomi.  
 
Diecézní setkání s otcem biskupem se uskutečnilo ve Štramberku 8. dubna i za účasti zdejší 
farní mládeže. 
 
Presbytář. Ve všech farních obcích se uskutečnilo hlasování o podobě nového presbytáře. 
Poměrem hlasů 111:56 vyhrála varianta č.1  zv. “ modernější”. 
 
Koncert. V  sobotu 11. června se uskutečnil ve farním kostele koncert křesťanské hudební 
skupiny Paprsky.  
 
Slavnost sv. Víta a Pavla . V Podvihově i v Kyjovicích  v červnu hasiči při mši svaté oslavili 
kulatá výročí svého založení současně s tím v  Kyjovicích pak proběhla slavnost sv. Víta            
a Pavla patronů obce i kaple  a  svěcení opravené zvonice a nových věžních hodin.  
 
 
Slavnost sv. Jana a Pavla . V Hlubočci na konci června proběhla oslava sv. Jana a Pavla 
patronů kaple i obce.  
 
První přijímání. Uskutečnilo se přijímání 3 dětí v Pusté Polomi a 7 dětí v Kyjovicích.  
 
Přednáška. Ve středu  7. prosince se uskutečnila  přednáška Ing. Františka Valdštýna : Život 
Konstantina (Cyrila) a Metoděje. 
 
Báseň. V kostele v Pusté Polomi  se uskutečnila první májová pobožnost s recitací básně 
Václava Renče : Popelka Nazaretská. 
  
Lípy. Byly pokáceny  tři poslední  lípy na hřbitově v Pusté Polomi ,  jež byly osázeny při stavbě 
zdejšího kostela v r. 1802. Vysázeny lípy nové. 
 
Počty věřících. Ve farnosti počet věřících trvale klesá. Dle sčítání je podíl věřících na celkovém 
počtu obyvatel 28, 23 %. 
 
Dary. Výše všech výnosů  ze sbírek a darů farníků dosáhla  hodnoty přes 1 mil. 300 tis. Kč         
( mimo tříkrálovou sbírku). 
 
Hospodaření	  farnosti	  

 
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.	  	  
Farní	  obce	  drží	   	  velmi	  vyrovnané	  rozpočty	  bez	  úvěrů	   ,	   financují	   své	  potřeby	  převážně	   	  z	  
vlastních	  zdrojů,	  závěrečné	  zůstatky	  účtů	  jsou	  ovlivněny	  úrovní	  výdajů	  a	  příjmů	  v	  daném	  
roce	  	  a	  jsou	  kladné	  .	  
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Celkové	  příjmy	  farnosti	  jsou	  vyšší	  než	  v	  roce	  2010	  a	  dosáhly	  hodnoty	  1	  335	  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	  234	  tis.	  Kč	  	  a	  zahrnují	  příspěvek	  na	  potřeby	  
diecéze	  ve	  výši	  242	  336	  Kč	  ,	  zbytek	  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 PODLE OBCÍ v Kč 
 

 
Pustá Polom  Kyjovice  Hlubočec  Podvihov  Celkem 

Zůstatek k 30.12.2010 287 861 231 619 26 538 61 063 607 081 
Sbírky 377 397 273 820 55 767 31 172 738 156 
Dary 204 790 8 800 7 300 5 300 226 190 
Výnosy z prodeje majetku 301 200 0 0 0 301 200 
Ostatní příjmy 69 435 0 0 0 69 435 
Příjmy celkem 952 822 282 620 63 067 36 472 1 334 981 
Odeslané sbírky 131 181 93 330 9 067 8 758 242 336 
Ostatní výdaje 605 138 315 729 37 231 33 214 991 312 
Výdaje celkem 736 319 409 059 46 298 41 972 1 233 648 
Zůstatek k 31.12.2011 504 364 105 180 43 307 55 563 708 414 

 
Dary ve výši 226 190 Kč jsou dary  stodvanácti  anonymních dárců a čtyř právnických osob. 
 
VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK A JEJICH ROZDĚLENÍ : 
Mimořádné sbírky jsou specifické nepravidelné sbírky organizované ke konkrétním účelům. 
 
 

 
Pustá Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov RC Hrabyně Celkem 

Opravy farního  
kostela 102 125 28 148 2 010 4 077 0 136 360 
Opravy kaplí 

 
41 265 5 724 0 0 46 989 

Na Somálsko 24 960 16 700 
 

1 567 
 

43 227 
Na církevní školy  17 305 14 570 2 104 736 840 35 555 
Na misie 6 328 12 550 2 333 1 290 1 634 24 135 
Na Biblic.dílo 8 743 5 350 1 267 1 160 780 17 300 
Potřeby diecéze 5 379 6 240 1 846 

  
13 465 

Diecéze charita 6 750 8 280 
 

580 
 

15 610 
Svatopetrský haléř 6 456 11 550 1 755 

 
1 545 21 306 

NOE televizní studio 7 100 10 500   1 360 1 385 20 345 
Celkem 185 146 155 153 17 039 10 770 6 184 374 292 
Z toho odvedené 83 021 85 740 9 305 6 693 6 184 190 943 
podíl v % 45 55 55 62 100 51 
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Kromě odeslaných sbírek a běžných režijních nákladů spojených s životem farnosti jsou 
nejvyšší výdaje farnosti tvořeny těmito položkami: 
 
PUSTÁ POLOM  ( údaje jsou uvedeny v Kč)  

mramorová dlažba do presbytáře kostela   144 820  
bezpečnostní vstupní mříž ve farním kostele  74 040 
mramorové schody do presbytáře kostela  65 268 
plyn       30 050 
elektřina kostel      28 520 
projekt podlahy presbytáře    20 000 
elektřina fara      18 953 
vysavač pro kostel     16 995 

 
KYJOVICE 

příspěvek farníků obci na opravu zvonice  120 000 
sbírky odeslané na opravy farního kostela  34 238 
plyn       19 756 
číselník do kaple     13 250 
bílý a zelený ornát     5 605 
elektřina      4 809 
 

Kyjovičtí farníci přispěli na opravu zvonice kaple formou daru ve výši 120 tis. Kč , vzhledem k 
tomu , že tato je majetkem Obce Kyjovice. 
 
PODVIHOV 

příspěvek na provoz fary    6 000 
sbírky odeslané na opravu farního kostela  4 077 
červený ornát      3 373 
vyšívané kalichové prádlo    2 965 
elektřina      2 550 

 
HLUBOČEC 

příspěvek na provoz fary    6 000 
elektřina      4 255 
nákup vysavače pro kapli    4 022 
sbírky odeslané na opravu farního kostela  3 435 
vyšívané kalichové prádlo, látky do svatostánku  2 340 

 
 
Břemeno úhrady výdajů farnosti významně snižuje finanční pomoc obcí. Obec Pustá Polom na 
vlastní náklady opravila dešťovou kanalizaci kolem kostela sv. Martina , opravila střešní svody 
na kapli, financovala asanaci přestárlých stromů na hřbitově a také financovala zpracování 
žádosti o dotaci oprav kostela. Celkové výdaje obce v r. 2011 tak činily 177.351 Kč. 
 
Obec Kyjovice se podílela na opravě zvonice spojené s výměnou  elektrického pohonu zvonů, 
pořízením umíráčkového zvonu a instalací věžních hodin v kapli sv. Víta ve výši 136 000 Kč. 
 
Obec Podvihov pořídila přístřešek nad vstupními dveřmi do kaple sv. Víta v hodnotě 8 600 Kč. 
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Stav	  majetku	  a	  hospodářský	  život	  	  
 
 

Hlavní stavební farní nemovitosti , které mají prioritu jsou konzolidovány . Průběžně probíhá 
jejich údržba a opravy i příprava na budoucí nutné práce .  Viditelně je již na severní a západní 
straně opotřebena fasáda farního kostela . Příjmy ale nestačí pokrýt všechny potřeby naráz. 
Dřevěný mobiliář ve farním kostele by vyžadoval zásah restauratérů , neboť jeho stáří je sto i 
více let. Zejména varhany a oltáře jsou značně poškozovány aktivním červotočem.  
Změna stavu nemovitého majetku farnosti se týká hlavně prodeje pozemku v katastru Pusté 
Polomi. 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  Zemspol. 

	  
	  
Výstavba	  farnosti	  

	  
Rok proběhl ve znamení příprav na rozsáhlou rekonstrukci interiéru kostela sv. Martina. 

Konkrétně jde o novou elektrifikaci, položení mramorového obkladu v presbytáři a omítnutí 
izolovaného zdiva hydrofobní omítkou včetně vymalování kostela. 
Na základě žádosti podané u Místní akční skupiny Opavsko  získala Římskokatolická farnost 
Pustá Polom  prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu  v rámci Programu 
rozvoje venkova  ze zdrojů Evropské unie pro projekt  "Stavební oprava kostela sv. Martina v 
Pusté Polomi"  finanční dotaci ve výši 751 tis. Kč.  Na jeho financování  se rovněž bude 
podílet Římskokatolická farnost , Obecní úřad  Pustá Polom  , Jan Tvarůžka , zemědělec z 
Hlubočce a jednotliví dárci.  
Předpokládá se celková hodnota oprav ve výši  asi jeden milion českých korun . Farní rada 
rozhodla ve věci předfinancování projektu takto:  Společenství věřících v Pusté Polomi zaplatí 
celkem 340 tis. Kč,  z toho 270 tis. Kč z vlastních zdrojů , zbytek bude laskavě poskytnut ve 
formě půjčky od spřátelených společenství filiálních kaplí a to : 50 tis. Kč zapůjčí Kyjovice, 20 
tis. Kč zapůjčí Hlubočec a 20 tis. Kč zapůjčí Podvihov.  
V důvodové zprávě stojí, že ... cílem projektu je zvýšení atraktivity obce Pustá Polom pro 
návštěvníky i místní obyvatele prostřednictvím obnovy kulturního a duchovního dědictví farního 
kostela. Je také přáním, aby kostel sv. Martina v Pusté Polomi byl i nadále místem setkávání 
člověka s Bohem a  místem , kde lze načerpat novou sílu i inspiraci do dalších dnů našeho 
života.  
Dozorem stavebních prací na kostele byla pověřena technická administrátorka diecéze p. 
Dybowiczová Hana .  
Rozhodování o úpravách interiéru kostela bylo delegováno na  pracovníky diecéze. Farní rada k 
zármutku mnohých farníků , kteří obhajují zachování tradičního a historického vzhledu 
interiéru, zamítla  pořízení původních ověskových lustrů a  schválila zadání  projektu s 
moderními osvětlovacími tělesy.  
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Politická	  a	  společenská	  činnost	  farnosti	  	  
	  

Farnost	  se	  aktivně	  účastní	  veřejného	  života	  v	  obcích.	  
Takto např. byly Svatomartinské slavnosti , letní společenská setkání na farní zahradě , 
Polomský den za účasti obcí ze Slovenska se slavnostní bohoslužbou, oslavy výročí hasičských 
spolků v Kyjovicích a Hlubočci ap.  
Farnost nevyvíjí organizovanou politickou činnost . Předpokládá se , že politická angažovanost 
farníků je orientována na členství v KDU-ČSL a zejména na účast ve volbách ve kterých  
farníci podporují kandidáty lidové strany.  

 
	  
Farní	  školství	  a	  kultura	  
	  

Hodiny  náboženství na základních školách navštěvovalo  75 dětí. Náboženství vyučuje ve 
farnosti  kněz  Zdeněk  Šimíček a katechetka Barbora Vavrečková. 
 
Kulturní činnost  v roce 2010 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 o 12 stranách formátu A5 

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

http://farnostpp.budnet.eu 
	  
	  
Sociální	  	  záležitosti	  
	  
Ve farnosti bylo v loňském roce rozdáno cca 8000 svatých přijímání, byla udělena sv. pomazání 
nemocných asi jednomu stu žadatelů , nedělní bohoslužby navštěvovalo asi 400 lidí.  
U oltářů našeho kostela a kaplí sloužilo 17 ministrantů, zpívaly 4 scholy o celkovém počtu asi 
30 převážně děvčat. Farní chrámovy ́ sbor čítá nyní asi 20 mužů a žen převážně seniorů. U 
varhan a harmonií působilo 7 varhaníků, kostel i všechny kaple mají své kostelníky.  
 
Následující tabulka uvádí stručný přehled ostatních náboženských služeb.  
 

	   křty	   svatby	   První	  sv.přijímání	   pohřby	  

Pustá	  Polom	   2	   5	   3*	   6	  
Kyjovice	   4	   7	   7	   9	  
Hlubočec	   1	   0	   0	   2	  
Podvihov	   2	   0	   0	   1	  
* Jde o děti z Pusté Polomi , z Hlubočce a z Budišovic 
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Tříkrálová	  sbírka.	  
	  

Už po dvanácté se uskutečnila  Tříkrálová sbírka . Výtěžek je určen na pomoc nemocným,  
seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v 
regionech, kde sbírka probíhá.  
Tříkrálovou sbírku pořádá v naší farnosti  oblastní charita v Hrabyni. Naši koledníčci 
vykoledovali s  29 pokladničkami celkem 143 739 Kč , z toho v Pusté Polomi 62 013 Kč      
( nejvíce v celém obvodě oblastní charity), v Kyjovicích 38 665 Kč, v Hlubočci 16 379 Kč , 
v Podvihově 19 100 Kč a v Rehabilitačním centru Hrabyně  7 582 Kč . 
 

Počasí	  	  
Mírné sněžení v lednu po té oteplení na 10 °C, v únoru sněhové přeháňky, teploty mínus 
7°C. V březnu ochlazení , sněžení , teploty nad nulou,  déšť, v noci přízemní mrazíky -2 °C. 
V  dubnu jsme zaznamenali  nejteplejší den za posledních 10 let u nás  + 25° C. Celý duben 
byl nadprůměrně teplý s občasným deštěm. 
V květnu došlo k “poklesu” teploty  na 10 °C, jasno až polojasno, postupné oteplování až na 
letní teploty 7° C, bouřky, přeháňky.  
V červnu normální počasí , zatmění Měsíce. Dlouhodobě nejdeštivější a nejchladnější 
červenec , vytrvalý déšť, teploty do 20°C. 
V srpnu tropické počasí a teploty nad 30 °C, rekordní teplota naměřena v Ostravě +37 °C. 
Zářijové  „babí léto“ - polojasno, jasno , teploty až  do 25°C. 
V říjnu nastalo typické podzimní počasí s teplotami 7 až 11 °C, přeháňky. 
Podprůměrně suchý listopad - opakoval se po 206 letech . Inverzní počasí beze srážek, 
pouze přízemní mrazíky. 
V prosinci i nadále přetrvává počasí  beze srážek, teploty nula až 7°C. 
 
 
 

Obyvatelstvo	  
	  
Výsledky sčítání 2011  
 

Přes některé objektivní rozdíly , které existují mezi vesnicí a velkými městy lze tvrdit, že 
data sčítání v Pusté Polomi potvrzují obecné celonárodní tendence.  
Obec je větší a bohatější. Obyvatelé Pusté Polomi v počtu 1453 žijí v bytech (497) 
rodinných domů (369) , které jsou vybaveny vlastními koupelnami (484) , splachovacím 
záchodem (460) a internetem (266).  
Obec je starší. Lidi starších 65 let žije v Pusté Polomi 247. Je to více než jedenapůlnásobek  
r. 1991 . Za posledních deset let jich přibylo 84 . Dětí do 15 let je 218. 
Polovina obyvatel Pusté Polomi žije mimomanželský svazek, polovina je ekonomicky 
neaktivních a 66 je nezaměstnaných. Tyto počty se zvyšují. Na vlastní účet pracuje 78  
ekonomicky aktivních obyvatel .  
Obec je vzdělanější . Za posledních deset let se počet vysokoškolsky vzdělaných více jak 
zdvojnásobil.  
K české národnosti se přihlásilo 952 , k moravské  92, ke slezské národnosti  39, jeden k 
německé. Svou národnost neuvedlo 315 občanů . 
K římskokatolické církvi se přihlásilo 366  občanů , dva k českobratrské evangelické a 
jeden k československé husitské církvi. Bez náboženské víry statistika vykazuje 319 
občanů. 766 občanů na otázku týkající se náboženského vyznání neodpovědělo. Podíl 
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věřících tak od r. 1991 (kdy se mohli statistici poprvé zeptat ) klesl na méně než třetinu a za 
posledních deset let na méně než polovinu a činí 27, 39 % obyvatel. 

 
Předpokládám, že výsledky sčítání jsou - co se týče počtu dětí, seniorů, rozpadu manželství, 
vzdělání ap.  - v ostatních obcích farnosti podobné jako v Pusté Polomi.1 
Stejně tak vyznání - pokles religiozity s malými rozdíly je shodný ve všech obcích farnosti . 
Podobně jako u národnosti je překvapivé jak velký  počet lidí se rozhodl , že si svou víru 
nechá pro sebe : více jak polovina dotázaných se na dobrovolnou otázku rozhodla 
neodpovědět . Znamená to , že se občané farnosti obrací do náboženského soukromí ? Zpět 
k domácím bůžkům? 
 
Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel v samostatných obcích farnosti 2 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Poznámka	  :	  jde	  o	  předběžné	  výsledky	  .	  Podvihov	  je	  v	  daném	  roce	  již	  městskou	  částí	  Opavy	  ,	  výsledky	  
sčítání	  městských	  částí	  nejsou	  ještě	  známy.	  ČSÚ	  Ostrava	  2011	  
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1991	   2001	   2011	  

Pustá	  Polom	   1	  304	   1	  369	   1	  453	  
Kyjovice	   826	   834	   805	  
Hlubočec	   591	   543	   569	  
Celkem	   2	  721	   2	  746	   2	  827	  
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Tab 2  Vývoj počtu věřících v samostatných obcích farnosti 
	  
	  

	  	   1991	   2001	   2011	  

Pustá	  Polom	   1	  023	   877	   398	  
Kyjovice	   577	   456	   243	  
Hlubočec	   420	   364	   157	  
Celkem	   2	  020	   1	  697	   798	  

	  
	  
	  

Tab. 3 Vývoj podílu věřících na souhrnu počtu obyvatel v samostatných obcích 
farnosti 

	  
	  

	  	   1991	   2001	   2011	  

Pustá	  Polom	   78,45	   64,06	   27,39	  
Kyjovice	   69,85	   54,68	   30,18	  
Hlubočec	   71,06	   67,03	   27,59	  
Celkem	   74,24	   61,80	   28,23	  
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Různé	  
	  
	  

 
Lecturis salutem ! 
 

Jmenuji se Petr Stoniš, narodil jsem se v Pusté Polomi a trvale zde žiji 65 let, 
jsem ženatý, mám 2 děti.  
Farní historií se zabývám od roku 2007 po dohodě s P. Martinem Šmídem a 
Jaroslavem Krajzlem , tehdejším knězem resp. členem farní rady.  
Farní kroniku roku 2011 jsem sestavil podle podkladů , které mi poskytl 
duchovní správce farnosti P. Zdeněk Šimíček, účetní farnosti  Jana Škrobánková 
z Kyjovic a farníci.  
 
 
 
 
 
Petr Stoniš    V Pusté Polomi dne 27. května 2013  

 
 
 


