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  Pustopolomská farnost  je součástí římskokatolické církve, kterou spra-
vuje biskupem jmenovaný kněz.  Je jednou z 276 farností ostravsko-opavské diecéze 
a je tomu tak od   r. 1996 , kdy tato diecéze vznikla. 

Dříve byla součástí olomoucké diecéze , děkanátů hradeckého a bíloveckého.   
Patří mezi nejstarší farnosti vůbec, neboť první zmínka o Pusté Polomi z roku  1238 je 
současně potvrzením  její  kristianizace  a přítomnosti mnichů benediktinského kláštera 
Hradisko.

Hlavní chrám farnosti je  farní kostel sv. Martina v Pusté Polomi vystavěný v le-
tech 1802 až 1804 , když starý a zchátralý románský  kostel z 13. století byl zbourán. 

Dnes je praktický katolický život decentralizován a mše s výjímkou kaple sv. Víta 
v Podvihově , se konají rovněž v Kyjovicích v kapli sv. Víta a v Hlubočci v kapli sv. Jana 
a Pavla. 

Farnost :      Římskokatolická farnost Pustá Polom  
    Slezská 32, 747 69  Pustá Polom
Farář:    Zdeněk Šimíček  (zdenek.simicek@volny.cz) 
Děkanát hlučínský :  děkan Martin Šmíd,  ŘKF Hlučín
Dieceze :   Biskupství ostravsko-opavské
Biskup :   Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem.
Pomocný biskup :  Mons. Martin David

VYBRANÉ UDÁLOSTI DIECÉZE V ROCE 2017
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Papež František vyhověl žádosti biskupa a jmenoval 7.4.2017 pomocným biskupem 
DOO generálního vikáře Martina Davida. 

 V březnu uplynulo 750 let od svatořečení sv. Hedviky patronky diecéze a celého 
Slezska. V tento den se vydali věřící na pouť do polské Trzebnici k jejímu hrobu.

 Prvního srpna byl zničen požárem dřevěný kostel Božího Těla v Gutech u Třince, 
který zde stál od 16. století.



HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2017

FARNOST V ROCE 2017
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•	   397  zemřel sv. Martin , patron naší farnosti. 
•	 1777  Antonín Guido Kalkreuth postavil polomskou faru. 
•	 1937  Vojtěch Bílek se dne 1.4.1937 stal farářem v Pusté Polomi. 
•	 1937  Pustá Polom byla připojena k Sudetenlandu. 
•	 1937  z odkazu pátera  Jana Šamárka byl v P. Polomi vystavěn klášter. 
•	 1937  na kněze byl vysvěcen Bedřich Bohdal z Hlubočce . 

V tomto roce jsme si připoměli některá  výročí naší farnosti:

Finanční potřeby  podle druhů  uvedených níže v tabulkách byly  v největší míře 
pokryty  příspěvky a dary farníků. Farníci mimo to vykonali mnoho práce na zvelebení 
farnosti. Dotace od státu  a obcí byly použity na stavební opravy a rekonstrukce. Závě-
rečné zůstatky účtů byly kladné. 

Ekonomická rada řešila především problémy finacování orlovny a opravu fasád 
kostela. Současně  byla řešena ve farním kostele funkčnost zvonů  a obnova hlavního 
oltáře.  

Byla realizována část restauračních prací na hlavním oltáři, od demontáže až po 
sezazení a retušování. Sochy andělů byly konzervovány, poškozená místa byla opravena 
a polychromována,  provedeno bylo i restaurování řezeb   a nové pozlacení rámu.

V ateliéru rodiny Bittnerů ve Staříči u Frýdku Místku bylo započato i restaurování 
obrazu sv. Martina.

Pro nedostatek prostředků nemohla být zařazena do programu obnovy také ob-
nova bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého a sv. Anny , mj. z důvodu , že MK ČR tyto 
neuznalo památkami celonárodního významu s možností státní dotace.

Ve farním kostele byla dále provedena generální oprava ovládání a řízení zvonů. 
V kapli v Kyjovicích byl po úpravách sakristie instalován nový nábytek .

 

 



- zůstatek
k 1.1.2017

sbírky,
dary

Dotace 
obce

Dotace 
MKČR ostatní příjem celkem

Pustá Polom 371 482 705 838 200 000 224 000 71 881 1 201 719

Kyjovice 468 462 215 647 - - 1 439  217 086

Hlubočec 55 129 106 773 - -    360  107 133

Podvihov 66 324     6 883 - - 2 207      9 090

Retaurace oltáře sv. Martina 294 000

Ovládání zvonů a věžních hodin 129 470

Komunitní centrum - materiál 200 000

Komunitní centrum - projekt 25 000

Záloha na elektřinu – kostel 18 305

Záloha na plyn – fara  15 949

Záloha na elektřinu – fara 4 801

Odvod desátku 19 150

Příjmy celkem za rok 2017 v Kč

Výdaje celkem za rok 2017 v Kč

Věcné výdaje v Kč - Pustá Polom
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 Projevily se výsledky dobré práce ekonomické  farní rady. Ministerstvo ze-
mědělství  ČR vyhovělo farní žádosti a na opravy soklu farního kostela a kapličky u fary 
poukázalo dotaci přes 250 tis. Kč. Dále Ministerstvo kultury ČR přidělilo na opravu 
hlavního oltáře dotaci ve výši 224 tis. Kč. 

 Zvlášť uvádím hodnoty  tříkrálové sbírky , které rok do roku stoupají: Pustá Po-
lom 65.598 Kč, Kyjovice 50.097 Kč, Budišovice 32.550 Kč, Podvihov 23.256 Kč a Hlubo-
čec 20.922 Kč.

odeslané
sbírky

ostatní výdaje
za rok 2017

zůstatek
k 31.12. 2017

Pustá Polom 101 665 778 396 693 140

Kyjovice 102 879 303 511 279 158

Hlubočec 19 439  28 632 114 191

Podvihov   3 000 72 414



Nábytek do sakristie 139 850

Topení v kapli - tělesa 98 500

Trezor kaple 14 036

Záloha na plyn – fara  10,296

Odvod desátku 15 320

Záloha na plyn – kaple  10 5313

Záloha na plyn – fara  12 759

Záloha na elektřinu – fara 3 841

Záloha na elektřinu – kaple 4 546

DUCHOVNÍ A PASTORAČNÍ ŽIVOT FARNOSTI

 Bohoslužby navštěvovalo pravidelně tradiční složení farníků, jejich struktura se 
ale postupně měnila. Nedělních mší se ve faním kostele účastnili převážně věřící z Pus-
té Polomi, Hlubočce , Budišovic a ojediněle z Podvihova. Jen vyjímečně byli přítomni 
kyjovičtí. 

Rostla účast   mladých  manželů s dětmi, včetně těch, kteří se zde usadili v rodin-
ných domcích ať už koupených či nově vystavených. Jde o skupinu s vyšším vzděláním 
a prestiží , mnozí  jsou např. lékaři a významně se angažují v pastorační práci. 

Byla  to zřejmě také jejich zásluha a zásluha  vytrvalé misijní práce  pátera Šimíčka 
a jeho rady , že vzrostl počet věřících, kteří pravidelně přijímají při mších eucharistii.   
 

Návštěvnost kostela je nepříznivě ovlivněna malou účastí starších ročníků. Vět-
šina pokřtěných rodáků se přiklonila ke  spotřebnímu  způsobu života  a liberalismu          
a  na rozdíl od jejich rodičů pro ně bohoslužby přestaly být dost komfortní a potřebné. 

Více než 100 farníků  na přelomu července a srpna přijalo svátost pomazání ne-
mocných jako pomoc v nemoci a ve stáří. V celé farnosti bylo uskutečněno 40 (PP 20) 
pohřbů, 3 svatby a 7 dětí přijalo 1. svaté přijímání.

Věcné výdaje v Kč - Kyjovice

Odvod desátku 3 830

Záloha na elektřinu – kaple 18 778

Záloha na plyn – fara 3 190

Záloha na elektřinu – fara 960

Ornáty 2 ks 3 120
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Věcné výdaje v Kč - Hlubočec



 V říjnu  přijali účast  noví členové  pastorační rady:  Marta Pískovská, Věra Javor-
ková a Jana Knápková z Budišovic, Martina Krajzlová a Dana Krajzlová z Pusté Polomi,  
dále Jaroslav Grygar, Gabriela  Pchálková a Alois Folvarčný z Kyjovic a Emilie  Kudě-
lová a Dagmar Trojančíková z Hlubočce . 
 Na svých setkáních připravovala pastorační rada tradiční akce pro farníky i širo-
kou veřejnost jako je farní ples, Noc kostelů , poutní zájezdy či Svatomartinský krmáš. 
Jiří Pchálek zajistil vydání farního kalendáře na r. 2018 s fotografiemi farníků, který měl 
velkou odezvu.  Pastorační rada podporuje finančně na dálku adopci dvou dětí v Indii.

 Noc kostelů proběhla v pátek 9. června. Byla zahájena fanfárami trubačů z věže 
kostela v podání žáků místní umělecké školy a  na lesní roh troubil člen orchestru ope-
ry v Ostravě Vít Jančálek. V programu zazněla klasická kytara Víta Pískovského, úvaha  
Petra  Stoniše o úloze svatých v dnešní době a  v podání kyjovické scholy moderní 
duchovní písně.
 Školní rok byl zakončen tradiční mší svatou a táborákem. 
Dvacítka mladých se na přelomu července a srpna zúčastnila farního tábora v Kuja-
vách u Nového Jičína. 
 V září tohoto roku se moji vrstevníci - sedmdesátníci , shromáždili v kostele sv. 
Martina a  vyslechli si  jeho historii , která byla v našich dětských letech zatajována. 
Přijali  jsme požehnání od P. Zdeňka Šimíčka zdejšího faráře a  připoměli si všechny ty 
krásné a zbožné chvíle mládí: hodiny náboženství p. faráře V. Bílka, 1. přijímání, mini-
stranský život, průvody Božího Těla ap.

Vedro, sucho , smog. Nic neobvyklého. 
Poslední léta je příroda a počasí snad nejvíce 
sledovaným tématem. 

Důvodem jsou dramatické změny v naší 
místní přírodě:  v lesích kalamita kůrovce, 
vymírání  hmyzu a ptactva či naopak prudký 
růst počtu  divokých prasat.  Jsou obviňováni 
zemědělci,turisté a houbaři, motorizace  i sí-
lící  urbanizace a doprava . 

Znepokojující je růst průměrné teploty 
a v našich podmínkách rostoucí úbytek srá-
žek a vydatnosti místních potoků a studní.

POČASÍ A PŘÍRODA
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O vývoji počasí v Pusté Polomi  
nebyla zaznamenávána pravidelná měření, 
využil jsem proto údaje z meteorologické 
stanice v Ostravě Porubě. Korekce se týká 
mj. pokrývky sněhu v zimě a srážek, které 
byly v naší farnosti nízké a někdy velmi 
odlišné.  Rozdíl dvou a více 0C v  naší  
výšce cca kolem 430 m n.m. způsobí , že 
sněhová vrstva je trvalejší a mohutnější.

V lednu  se zhruba po týdnu střídaly 
celodenní mrazivé a teplejší dny s mini-
málními srážkami . Teploty denní se po-
hybovaly od – 6 do + 5 0C , v noci byly 
teploty trvale pod bodem mrazu, velký 
mráz  14 0C byl dne 7.1. Celkem bylo 16 
tzv. arktických dní, kdy teplota klesla pod  
-10 0C. 

Prvního února napadlo hodně sněhu 
(20 cm) , denně bylo oblačno , konec úno-
ra již byl deštivý. Přetrvával smog.

Celý březen byl zamračený s občas-
ným deštěm a s denními teplotami nad 
nulou, koncem března teplota vystoupala 
až na 20 0C.  

Deštivý duben, málo svítilo slunce. 
V květnu jakoby přišlo náhle léto. 

Koncem května dokonce vystoupala tep-
lota  až nad 30 0C. 

V červnu a červenci bylo 9 tropic-
kých dnů , v srpnu jich bylo jedenáct. Ve-
dra byla úmorná s teplotou i přes 34 0C .  
V těchto třech měsících byly časté bouřky 
a přívalové deště , které dlohodobý ne-
dostatek spodní vody příliš nezlepšily.

V září došlo k ochlazení , bylo zamra-
čeno  a hodně pršelo. V říjnu se teplota 
pohybovala mezi 4 až 15 0C , v listopadu 
mezi 0 až 10 0C. V noci již byly přízemní 
mrazíky. 

První sníh napadl 1. prosince, ale 
hned roztál , vánoce pak byly na blátě 
a více sněhu napadalo  až 28. prosince.

Co bylo na celoročním průběhu po-
časí u nás pozoruhodné , jsou výrazné od-
chylky teploty i srážek od dlouhodobého 
průměru a to v obou směrech. V tomto 
je i náš kraj jako celé Česko světovým re-
kordmanem.
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	 Zdravím	čtenáře	!

	 Petr	Stoniš	v	Pusté	Polomi	v	prosinci	2018


