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Farnost	-	základní	údaje:	
 

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

Duchovní správce: Mgr. Zdeněk Šimíček  (zdenek.simicek@volny.cz) .  
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 (PP), Kyjovice (K), Hlubočec (H), 
Podvihov (P),  

Ekonomická farní rada :  Ing. Milena Žůrková (ekonom – PP) 
Ing. Marek Nigút (projektový manažer – K)  
Ing. Martin Hrbáč (stavební inženýr – K) 
Mgr. Zdeňka Nováková (právník – Budišovice)  

 
Pastorační farní rada :    
z titulu služby    Mgr. Zdenek Šimíček ,  

Mgr. Barbora Holoubková (učitelka náboženství)  
Bedřich Stoniš (kostelník farního kostela)  

z titulu volby   Mgr. Jaroslav Krajzl PP, MUDr. Marta Pískovská - Budišovice, 
Mgr. Daniel Stoniš PP , Ing. Jiří Pchálek  B,  Eva Čerbáková  
PP, Jaroslav Grygar K, Petr Škrobánek K,  
Jindřiška Vdovičíková K, Emilie Kudělová H, Dagmar 
Trojančíková H, Jiří Kubesa P, Monika Ondrová P. 

 
Kostelník, kostenice:  Bedřich Stoniš-PP, Milada Kučerová -K; Hana Draštíková -H,  

Hana Staňková - P 
Varhaník a sbormistr   Pavel Šústek , 
Varhaníci:   Pavel Pískovský, Petr Drastík   
Scholy :     Adéla Šrámková - PP, Pavla Jurčová - K, Jiřina Škvárová - H 
Ministranti:  Vít Pískovský (ved.),  

Pustá Polom:  Dominik Juchelka, Antonín Mareš Oldřich 
Foltýn, Radim Vaněk, Lukáš Krajzl, David Krajzl, Matěj 
Havrlant, Pavel Býma, 
Budišovice : Pavel Pískovský, Vojtěch Novák, Štěpán Bartonec  

Kyjovice :   Martin Buňka, Zdeněk Linart, Daniel Kováč, 
Hlubočec :    Jiří Moch, Václav Tvarůžka, Vít Tvarůžka, Jiří Tvarůžka 
Podvihov :   Lukáš Ondra, Tomáš Zajíček, Petr Pavelek 
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České	a		světové	a	události			
1. ledna - nový občanský zákoník. 

6. ledna – zástupci stran ČSSD, ANO a KDU-ČSL podepsali koaliční smlouvu. 

Demografický vývoj v Česku 

Střední stav obyvatel 10 524 783 
Narození 109 860 
Zemřelí 105 665 
Přirozený přírůstek 4 195 
Přírůstek stěhováním 21 661 
Celkový přírůstek 25 856 

17. ledna – Bohuslav Sobotka jmenován předsedou vlády České republiky  
23. až 24. května – v Česku se konaly volby do Evropského parlamentu.  
8. července – zemřeli čtyři čeští vojáci, spolu s dalšími 12 tamními oběťmi. Pátý český voják 

byl těžce raněn a 14. července zemřel. 
10.  a 11. října – proběhly  volby do zastupitelstev a senátní, uspěly vládní strany ČSSD, ANO a 

KDU-ČSL. 
1. prosince – ledovková kalamita ochromila hromadnou dopravu v ČR a dodávky 

elektřiny v mnoha regionech.  
	

Svět 
16. března  v krymském referendu byl uznán vznik Republiky Krym 
28. června -  před 100 lety  byl spáchán atentát na Františka Ferdinanda d'Este, arcivévodu a 

následníka rakousko-uherského trůnu , začátek 1.sv.války 
30. srpna –  polský premiér Donald Tusk  byl zvolen předsedou Evropské rady. 
12. listopadu –  přistál modul Philae jako historicky první lidský stroj na kometě. 
31. prosince –  Spojené státy americké a Velká Británie stáhly své jednotky z Afghánistánu. 
 
Bez data 
Vzestup islámských radikálů: popravy novinářů, humanitárních pracovníků a křesťanů  
Evropa i svět jako celek měla rok 2014 jako nejteplejší . 
Ukrajinská krize 
Epidemie eboly v západní Africe 
 
 
Církev 
1. 1. – 14. 1.   Tříkrálová sbírka 
22. 2.   konala se konzistoř s jmenováním nových kardinálů. 
27. 4.   kanonizace Jana Pavla II. a Jana XXIII. 
23. 5.   Noc kostelů 
24. – 26. 5.  cesta papeže Františka do Svaté země 
Srpen  národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou - 20. výročí Mezinárodního roku 

rodiny  
12. října  Sčítání účastníků katolických bohoslužeb 2014 
Říjen   biskupské synody věnované rodině ve Vatikánu  
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Obecní	události	
 
Starostové obcí: 

Proběhly komunální volby . V obcí zvítězily převážně politicky nezávislá zájmová sdružení 
(SN) , významějšího zastoupení získaly v obcích  politické strany KDU-ČSL a ČSSD. Na jejich 
základě byli zvoleni tito starostové : 
 

Pustá Polom Vladimír Grussmann   ( SN)  13 členů zastupitelstva 
Kyjovice Ctibor Vajda   (ČSSD)      9 členů zastupitelstva 
Hlubočec Jaromír Krčmář   (SN)    9 členů zastupitelstva 
Podvihov Jitka Měchová   ( SN)     9 členů zastupitelstva 

 
V majetku obcí jsou budovy kaplí v Podvihově, Hlubočci a Kyjovicích. Obce financují jejich 
obnovu a údržbu v rámci celkové péče o vzhled a pověst. Zdroji této obnovy byly finanční 
prostředky především získané z obecních rozpočtů, účelových státních dotací a darů občanů. 
Inventář a mobiliář kaplí byl financován z darů a sbírek farníků.  
Obnova farního kostela jež je majetkem farnosti je financována z darů farníků, státních a 
evropských dotací na zachování a rozvoj kulturních hodnot a příspěvků obce Pustá Polom. 
Výše uvedená spolupráce je náplní celoroční spolupráce obecních samospráv a farního 
společenství. 
Zájemce o podrobnější výčet obecních událostí odkazuji na obecní kroniky roku 2014. 
 

Farní	události:	 
 

Duchovní správce páter Mgr. Zdeněk Šimíček působí ve farnosti od roku 2010. Mimo 
pastorační povinnosti převzal rozpracované rekonstrukce a modernizace ve farním kostele a 
zahájil další finančně a organizačně náročné opravy. Do účasti na farním pastoračním , 
společenském  a stavebním dění zapojil velký počet aktivních farníků. Při farnosti působí 
několik pomocných rad a zájmových skupin , které se pravidelně scházejí a aktivně naplňuji  
život farního společenství. V tomto roce pracovala pastorační a ekonomická rada , pěvecké i 
instrumentální  scholy, farní sbor, skupina ministrantů , divadelní kroužek , skauti i nově 
založené Společentsví křesťanské mládeže . 
 
Události roku 
 
31.1.  Farní ples v Podvihově  
10.1. a  11.1  Tříkrálová sbírka 
   Pašijové hry o velikonocích 
11.5.  hudební koncert dětí ZUŠ ke svátku všech maminek ve farním kostele 
23.05. –  Noc kostelů  
14.06.   pobožnost u kaple sv. Antonína za Pustou Polomí – vedl o. Kryštof Skibinsky, 

OFM Conv.; účast františkánských terciářů  
11.6.  přednáška o církevních restitucích v  Budišovicích , Martin David, generální 

vikář Ostravsko-opavské diecéze a P. Daniel Vícha  
12.6.  Primice Jakuba Vavrečky 
15.06   Svátost biřmování ve farním kostele celebroval Mons. František V. Lobkowicz 
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31.08.  Farní den 
19.8   započala další etapa opravy fasády věže farního kostela.  
   Mše ke stému výročí vzniku 1. světové války 

Adventní  koncert  Štěpána Raka a Alfréda Strejčka v kostele sv.Martina v 
Pusté Polomi 

¨ 
 

Pastorační	činnost 

Pastorační rada 

Pastorační rada (dále PR) v tomto roce vykázala bohatou činnost. Jejich 15 členů se účastnilo  
sociální výpomoci seniorům , návštěvy nemocných. Akolyté jim umožnili přijmout svátosti a 
udržovat stálý kontakt se společenstvím. 
Jako	v jediné	farní	rodině	byla	pastorace	dětí,	mládeže	a	rodin	centralizována	do	Pusté	
Polomi	a	byly	k	nim	zvány	též mládež	a	rodiče	s	prarodiči.	 
Ve farnosti je organizováno setkávání rodin (Martina Krajzlová), modlitby rodin ( Mudr. Radim 
Novák), , moderované hovory o víře, motivace spoluobčanů k návštěvám bohoslužeb atd. 
Eucharistii při bohoslužbách spolu s knězem podávali a nemocným donášeli 4 akolyté, 
náboženství spolu s knězem vyučovaly také 2 katechetky.  
Nedělní bohoslužby navštěvovalo asi 360 lidí, v náboženství a  na katechezích  na faře se 
účastnilo asi 70 dětí .  
V náročném pastoračním plánu byl uskutečněn jako každoročně novoroční koncert , tříkrálová 
sbírka, farní ples, divadelní velikonoční pašije , tábor skautů , svatomartinské slavnosti  a 
primice Jakuba Vavrečky. 
U oltářů farního kostela a kaplí sloužilo 24 ministrantů a  zpívaly 4 scholy jež mají asi 25  
členů.  

Primice Jakuba Vavrečky. 

Navštívena velkým počtem věřících i spoluobčanů, teologických pedagogů i kněží byla jednou 
z nejdůležitějších události toho roku ve farnosti. Do oslavy se zapojily všechny organizované 
skupiny společenství. Primiční mše byla zaznamenána také pro televizi NOE. 

Páter Jakub Vavrečka,   se narodil v dubnu 1985 v Opavě. 
Dětství a  základní školu prožil v  Pusté Polomi.  Po maturitě 
na obchodní akademiiv Opavě pokračoval ve studiu financí 
na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě .  
Bakalářské studium ukončil v roce 2008. Během tohoto 
studia se rozhodl pro  povolání kněžství a nastoupil do 
Teologického konviktu v Olomouci , pak pokračoval v 
přípravě na kněžství na Cyrilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci, které ukončil v roce 2013. 
Na jáhna byl vysvěcen v Opavě 22. června 2013. Jáhenskou 
službu vykonával v Kobeřicích. Svátostné kněžství přijal v 
Ostravě 28. června 2014. Primiční mši svatou slavil ve 
farním kostele v Pusté Polomi 12. července 2014.   

 

 

	



Kronika	roku	2014.docx	 	 6	(11)	

Ministranti 

V průběhu let poklesl počet  ministrantů  v Pusté Polomi  až na tři :  Dominik Juchelka, 
„služebně“ nejstarší (19) , ministruje od šesti let ,  Vít (16) a Pavel (14) Pískovští , rovněž 
talentovaní muzikanti. Společnýmn úsilím Víta Pískovského a otce Zdeňka byly počty 
ministrantů postupně navýšeny až na 22 (ve všech obcích farnosti). Pro takto početnou skupinu 
nových ministrantů b\la organizována pravidelná setkání s bohatým programem: ministrantské 
schůzky, hra fotbalu, či hokejbalu, výlety ap. Chlapci se také zúčastnili  ministrantské pouti a 
missy chrismatis. 

Farní chrámový sbor v Pusté Polomi  

Byl smíšeným sborem mužů (7)  a žen s kolísavým počtem asi 20	členů a to od února 2011 . 
Jedná se většinou o seniory , byli však zde zastoupeni i členové od 20 do 40	 let. Sbormistrem 
byl varhaník Pavel Šustek.	 
Sbor především vystupoval v kostele při liturgických svátcích , biřmování , při Noci Kostelů a 
při primici Jakuba Vavrečky ap.. 
Bohoslužby v kaplích naší farnosti sbor doprovodil v Kyjovicích a Hlubočci . 
Repertoár byl podřízen  liturgii . Při primiční mši byly zpívány žalmy a sekvence na přání 
novokněze. Vánoční sbory byly tradiční a čerpaly z archívu Aloise Stoniše. 
 

 
Noc	Kostelů 
 
Noc Kostelů DNE 23.5 byla organizována třetí v pořadí , znovu  v režii dr. Marty 
Pískovské . Pro kostel sv. Martina v Pusté Polomi a pro kaple v Kyjovicích, Hlubočci, 
Podvihově a Budišovicích byla zhotovena dřevěná kulatá razítka se symboly patronů 
těchto kostelů podle návrhu  Pavly Žídkové z Kyjovic. Tato razítka mohli získat 
návštěvníci v kostele i v kaplích během Noci kostelů. Byla organizována cyklojízda 
přes všechny farní obce. Cyklojízdu vedl cyklista Vítězslav Dostál s manželkou 
Andreou . Během společného programu v kostele sv. Martina pak zazněla hudba 
chrámového sboru a  varhan,  v prezentaci farníka z Budišovic , ing. Jiřího Pchálka byli 
účastníci seznámeni s církevními restitucemi a jeho dcera Mgr. Jana Knápková 
přiblížila  ve fotografiích život v rodinách  farnosti. Na závěr pak zazněla komponovaná 
modlitba se zpěvy scholy z Hlubočce pod vedením dr. Radima Nováka. 
 
 
 Statistika roku 
 

 křty biřmování svatby 1. sv.přij. pohřby 
Pustá Polom 9 15 7 12 7 

Kyjovice 4 0 0 2 8 
Hlubočec 1 0 0 0 4 
Podvihov 0 0 0 0 3 
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Ve	farnosti	bylo	rozdáno	cca	10.000	svatých	přijímání	ve	118	případech		byla	
nemocným	a	seniorům	udělena	svátost	pomazání	nemocných	

Hospodaření farnosti 
 

Farní	kostel	a	farní	úřad	
Farní ekonomická rada dala přednost  opravám fasád věže farního kostela. Fasáda ze západní 
strany , tedy od Podvihova, byla již značně narušena povětrností. Na tuto etapu byly poskytnuty 
prostředky a oprava byla zahájena. Dozorem stavebních prací na kostele byla pověřena 
technická administrátorka diecéze p. Dybowiczová Hana .  

Ostatní náročné záměry jako např. další etapy oprav fasád , restaurování hlavního a vedlejších 
oltářů , rekonstrukce historických stájí či orlovny na pastorační středisko , byly odloženy na 
následující léta. 

 

Kaple jsou  v majetkové péči obcí a kaplové rady hospodařily na základě samostatného 
rozpočtu. 

Kaple Hlubočec 
Oprava kaple,  spočívající v sanaci vlhkého zdiva, rekonstrukci elektroinstalace a pořízení 
topení do lavic   byla v režii vlastníka kaple – tedy obce Hlubočec.  Obec  získala z Ministerstva 
pro místní rozvoj dotaci na tyto opravy 400 000 Kč a sama  vložila  800 000 Kč . 

Kaple Kyjovice 
Poběhly přípravy  na opravu interiéru kaple v Kyjovicích: rekonstrukce elektroinstalace, 
pořízení zabezpečovacího systému a opravea vnitřních omítek a maleb. Rovněž vlastníkem této 
kaple je obec.  

Příjmy a výdaje 
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 , které farníci vykonávají jako 
dobrovolnou činnost.  

Farní i dílčí rozpočty jsou  vyrovnané bez úvěrů , financují své potřeby převážně  z vlastních 
zdrojů, závěrečné zůstatky účtů jsou ovlivněny úrovní výdajů a příjmů v daném roce  a jsou 
kladné . 

Celkové příjmy farnosti dosáhly v roce 2014 a hodnoty 1 033 tis. Kč .  

Celkové výdaje ve farnosti dosáhly výše v 1 287 tis. Kč  a zahrnují příspěvek na potřeby 
diecéze i celosvětové církve ve výši 160 728 Kč , zbytek výdajů  byl vynaložen na platby 
elektřiny a plynu  a především údržbu a opravy kostela a kaplí. Podrobněji o tom v dalších 
odstavcích. 
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Příjmy a výdaje podle obcí v Kč 

 
Pustá Polom  Kyjovice  Hlubočec  Podvihov  Celkem 

Zůstatek k 30.12.2014 419 057 402 559 98 907 36 654 957 177 
Sbírky 366 010 243 559 60 863 47 645 718 077 
Dary 160 445 7 000 13 500 4 670 185 615 
Výnosy z prodeje majetku 0 0 0 0 0 
Ostatní příjmy 124 244 0 5 000 0 129 244 
Příjmy celkem 650 699 250 559 79 363 52 315 1 032 936 
Odeslané sbírky 110 329 96 738 9 067 19 235 235 369 
Ostatní výdaje 826 016 62 837 122 980 22 417 1 034 250 
Výdaje celkem 936 345 159 575 150 215 41 652 1 287 787 

Zůstatek k 31.12.2014 133 411 493 543 28 055 47317 702 326 
 

Výnosy mimořádných sbírek  
Mimořádné sbírky jsou specifické nepravidelné sbírky organizované ke konkrétním účelům. 
 

 
Kromě odeslaných sbírek a běžných režijních nákladů spojených s životem farnosti jsou 
nejvyšší výdaje farnosti tvořeny těmito položkami : 
 

PUSTÁ POLOM  

Opravy fasády věže kostela, dokumentace, stavební dozor   582.353 

Projektová dokumentace k přestavbě orlovny     32.000  
Pořízení víka  křtitelnice       47.000 
Oprava měděné krytiny a žlabu na kostele      13.493  
Pořízení sekačky na trávu        25.814 
Spotřeba elektřiny  kostel       10.343  
    fara      4.520 
Spotřeba plynu fara         10.279 
Natěračské práce        9.801 

		 Pustá Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov Celkem 
Opravy farního  kostela a kaplí 107 550 68 674 14 830 11 251 202 305 
Na církevní školy  6 520 5 700 0 910 13 130 
Na misie 16 923 14 450 0 1 875 33 248 
Na Biblic.dílo 6 252 6 850 0 1 025 14 127 
Potřeby diecéze 5 120 4 850 1 214 665 11 849 
Diecéze charita 13 001 15 840 2 137 1 370 32 348 
Svatopetrský haléř 7 046 9 300 1 715 849 18 910 
NOE televizní studio 5 507 8 570 2 094 1 066 17 237 
Oprava Katedrály v Ostravě 9 245 7 680 1 784 1 170 19 879 
Celkem 177 164 141 914 23 774 20 181 363 033 
Z toho odvedené 69 614 73 240 8 944 8 930 160 728 
podíl v % 0,39 0,52 0,38 0,44 0,44 
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Vypracování  znaleckého posudku na farní  pozemky     9.530  
Pořízení reproduktoru k el. pianu       4.380 
 

KYJOVICE  

Bohoslužebné výdaje         9.562  
Vysavač         4.229 
Spotřeba elektřiny  kostel       4.520 
Spotřeba elektřiny  kaple      3638 
Spotřeba plynu    fara       10 279 
Spotřeba plynu    kaple       8 111 
 

 

 

HLUBOČEC  

Pořízení elektrofonických varhan      94 900 
Zhotovení el. přípojky        12.000 
Spotřeba elektřiny  fara       2 259 
Spotřeba elektřiny  kaple      4 473 
Spotřeba plynu    fara       5 139 
 

PODVIHOV  

Oprava ozvučení        1.760 
Spotřeba elektřiny  kaple      2035 
Spotřeba elektřiny  fara      2259 
Spotřeba plynu    fara       5139 
 

Břemeno úhrady výdajů farnosti snižuje finanční pomoc obcí , ať už poskytnutými  dary či 
krytím výdajů na opravy a  provoz kaplí a hřbitovů .   

Obec Pustá Polom  darovala církvi 100 000 Kč,  které byly využity na pokrytí zvýšených 
nákladů na opravu fasády kostela. Na provoz a běžné výdaje hřbitova bylo čerpáno 82 857 Kč. 

Obec Kyjovice zajistila zpracování a úhradu projektové dokumentace pro následnou 
opravu elektroinstalace kaple ve výši 9 300 Kč. 

Obec Hlubočec investovala do sanace vlhkého zdiva nístní kaple sv.Jana a  Pavla a 
rekonstrukce její elektroinsrtalace značnou  částku ve výši 1 358 420 Kč. Mimo to uhradila jiné 
provozní váklady kaple ve výši 22426 Kč.  

 

Hospodaření s majetkem 	
 

Hlavní stavební farní nemovitosti , které mají prioritu byly v tom roce v konzolidovaném stavu. 
Průběžně probíhala jejich údržba a opravy i příprava na budoucí nutné práce .  Viditelně byla  
již na severní a západní straně opotřebena fasáda farního kostela . Příjmy ale nestačily pokrýt 
všechny potřeby naráz. Dřevěný mobiliář ve farním kostele by vyžadoval zásah restauratorů , 
neboť jeho stáří je sto i více let. Zejména varhany a oltáře byly a jsou stále   poškozovány 
aktivním červotočem.  

Změna stavu nemovitého majetku farnosti není v této kronice uvedena.  Farnost neprovozovala  
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podnikání, obchod či služby mimo náboženských. Rovněž nevlastnila  jakékoliv majetkové 
účasti . Nájemní vztahy pokračovaly z minulých let : internetové vysílače firmy BUD-NET pro  
na kostelní věži v Pusté Polomi , nájem farního bytu duchovnímu správci farnosti a nájem orné 
půdy zemědělské farmě Jan a Martin Tvarůžkovi z Hlubočce. 

Politická	a	společenská	činnost	farnosti		
Farnost	se	aktivně	účastnila	veřejného	života	v	obcích. Takto např. byly oganizovány 
novoroční koncert,  farní ples v Podvihově , Svatomartinské slavnosti , letní společenská setkání 
na farní zahradě , ap.  

Farnost nevyvíjí organizovanou politickou činnost, ale mnozí farníci se angažují v KDU-ČSL .. 
Předpokládá se , že  ve volbách farníci většinou  podporovali kandidáty lidové strany.  

Farní	školství	a	kultura	
Hodiny  náboženství na základních školách a tzv. hovory o víře na faře navštěvovalo  asi 70  
dětí. Náboženství vyučuje ve farnosti  kněz  Zdeněk  Šimíček , vypomáhaly Věra Javorková a 
Michaela Grygarova ́. Petra Marešová se s Věrou Javorkovou věnovaly také dětem  
předškolního věku 1x měsíčně na faře. 

 

Tříkrálová	sbírka.	
Tradičně se uskutečnila  tříkrálová sbírka . Výtěžek je jako vždy určen na pomoc nemocným,  
seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v region 
nech, kde sbírka probíhala.  

Tříkrálovou sbírku pořádala v naší farnosti  oblastní charita v Hrabyni. Naši koledníčci 
vykoledovali celkem 141.700 Kč , z toho v Pusté Polomi 61 090 , v Kyjovicích 42.806 Kč, v 
Hlubočci 17 539 Kč , v Podvihově 20 265 Kč . 

 

Počasí		
Dvanáct měsíců roku bylo nejteplejších od roku 1961, kdy se takové údaje pro Českou 
republiku připravují.  

S průměrnou teplotou 9,4 stupně Celsia byl rok mimořádný, byl o dva stupně teplejší, než je 
dlouhodobý průměr.  

Nejteplejším měsícem z dlouhodobého pohledu byl březen s průměrnou teplotou 6,1 °C o 3,7 
°C vyšší než průměr. Někdy dosáhla teplota přes den až 21 °C. 

Naopak srážkově s průměrným ročním úhrnem 674 mm byl pod dlouhodobým průměrem. 
Nejvíce napršelo v květnu, nejméně srážek spadlo naopak v únoru, jen 26 procent normálu. 

Zažili jsme velice teplou a především suchou zimu, v důsledku čehož byly na jaře rekordně 
nízké stavy řek. Během léta jsme zažívali neobvykle velké množství bouřek, které místy 
způsobily škody na majetku . A překvapivě brzy, kolem 11. srpna, léto prakticky skončilo. 
Zbytek srpna byl velmi studený. Podzim pak už byl zase příjemně teplý. 

 Na začátku zimy námrazy na stromech a elektrickém  vedení a v dopravě nadělala velké škody. 
V Pusté Polomi byli několik dnů bez el. proudu. Sněžení bylo v roce 2014 málo. Studené zimní 
počasí trvalo jen pár dní v lednu, a poté až na konci prosince. 
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Obyvatelstvo	
Počet obyvatel farnosti se významně nezměnil.  Vzrost vliv migrace obyvatel z blízkých měst,  
především z Ostravy, odkud se přistěhovali lidé ,  kteří preferují bydlení na venkově. 
Nezaměstnanost se pohybovala mezi 4 až 5 %.  

 
Různé	 	
Napravuji nedostatek minulých kronik a s časovým odstupem uvádím životopis  současného 
duchovního správce pustopolomské farnosti Mgr. Zdenka Šimíčka : 

Zdenek Šimíček se narodil 28 ledna 1971 v Novém Jičíně. Byl 
pokřtěn 21. února 1971 v Příboře, kde prožil celé dětství i 
dospívání. Po absolvování ZŠ v Příboře  4 roky navštěvoval 
Střední odborné učiliště strojírenské v Kopřivnici, kde 
vystudoval studijní obor s maturitou “mechanik strojů a 
zařízení”. Po maturitě nastoupil na Bohosloveckou fakultu v 
Litoměřicích, kde studoval 1 rok. Po sametové revoluciv roce 
1989 studoval 4 roky na Cyrilometodějské teologické fakultě v 
Olomouci. Po vysvěcení na jáhna v r. 1994 působil rok na 
Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.   

Dne 17. června 1995 byl v olomoucké katedrále arcibiskupem 
Mons. Janem Graubnerem vysvěcen na kněze. Poté do srpna 
1996 působil 14 měsíců jako kaplan ve Valašských Kloboukách 
a po dobu 22 měsíců byl do června 1998 kaplanem v Místku.  

Do roku 2003 byl jako farář pět  let 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 ve farnosti Pustá Polom. 
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