
 

KRONIKA PUSTOPOLOMSKÉ FARNOSTI  
ROKU  2010 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
V Pusté Polomi 14.9.2012    Zapsal: Petr Stoniš 
       Ověřil:  Zdeněk Šimíček 

 



 2 

 
Svět 2010 
 

leden 
20. Při náboženských bojích mezi muslimy a křesťany  v centrální Nigérii bylo zabito 500 

obyvatel  
 

únor 
2.  zemřel děkan opavského děkanátu Mons. Josef Veselý. Kněz, básník , politický vězeň  

a nositel řádu TGM za  zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva 
 
duben 

8.  Americký prezident Barack Obama a ruský prezident Dmitrij Medveděv podepsali na 
Pražském hradě smlouvu o omezení jaderných zbraní. 

10.  Pražský arcibiskup Dominik Duka  se  oficiálně ujal svého úřadu. 
16.  V Římě zemřel ve věku 90 let kardinál Tomáš Špidlík, teolog, filozof a spisovatel. 
20.   Papež Benedikt XVI. pokáral irské biskupy za jejich nevhodný postoj k sexuálnímu 

zneužívání dětí a omluvil se obětem.  
 
květen 

14.-21. Vlivem vytrvalého deště řádily povodně zejména v Moravskoslezském kraji . 
Vyžádaly si jeden lidský život.  

24. Prezident Klaus a pražský arcibiskup Duka podepsali dohodu podle které se stát i 
církev se budou starat společně o katedrálu sv. Víta . 

26.  Ostravsko-opavská diecéze se poprvé na 39 místech zapojila do akce „Noc kostelů“. 
28-29. Ve volbách do Poslanecké sněmovny vyhrála ČSSD před ODS, TOP 09 , KSČM a 

stranou Věci veřejné. KDU-ČSL , založená už při vzniku ČSR v roce 1918, se poprvé 
v dvacetileté porevoluční historii naší země do parlamentu nedostala.  
 
červen 

2-10.  Voda zatopila části Moravy , Slezska i Čech. Povodně si vyžádaly pět lidských životů. 
 
červenec 

6-8.  Znovu povodně v Čechách .Vyžádaly si pět obětí; škody se odhadovaly na miliardy 
korun. 

13.  Prezident Klaus jmenoval koaliční vládu premiéra Petra Nečase složenou z ODS , 
TOP 09 a Věcí Veřejných.  
 
říjen 

15-16. Komunální volby vyhráli nezávislí , ODS a ČSSD. Uspěli i lidovci.  V Praze  vyhrála 
TOP 09. 
 
listopad 

20.-21. Sjezd KDU-ČSL ve Žďáru nad Sázavou se radikálně obměnil vedení strany. Novým        
předsedou se stal Pavel Bělohrádek. 
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Obecní události 
 

říjen 
15-16.  Komunálních volby v obcích farnosti vyhráli nezávislí a ČSSD.  
 

listopad  
15.11. Obecní úřad v Pusté Polomi zahájil svou činnost v novém rekonstruovaném 

domě  (bývalý Baťa a Budoucnost). 
 
• Ke konci roku 2010 byl počet obyvatel Pusté Polomi 1459 z toho 739 žen , počet 

obyvatel ve věku nad 80 let činil 29. 
• Základní školu  v Pusté Polomi ve školním roce  2009/10 navštěvovalo 279 žáků 

,  počet učitelů činil 22. 
• Hodnota majetku obce dosáhla 143 mil. Kč. 

 
Farní záležitosti 
 
Dnem 25.7.2010 ukončil v Pusté Polomi své téměř desetileté farářování P.Mgr.Martin Šmíd a 
na jeho místo nastoupil P. Mgr. Zdeněk Simíček  . Páter Zdeněk Šimíček se narodil  
28.1.1971 . Sám o sobě říká stručně toto :  
“ Pocházím z města  Příbor , je mi 39 let, na kněze jsem studoval jeden rok v Litoměřicích, 
pak 4 roky v Olomouci. Knězem jsem 15 let. Jáhenský rok před kněžstvím jsem prožil jako 
školní rok na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, vysvěcen na kněze jsem byl 17/6 1995 v 
Olomouci olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Pak jsem byl jako kněz 14 
měsíců kaplanem ve Valašských Kloboukách, 22 měsíců kaplanem v Místku, 5 let farářem v 
Bolaticích a 7 let farářem v Melči a širokém okolí.” 
 
Při nástupu ponechal p.Šimíček FR ve složení tak jak ji jmenoval 1. září 2009  P. Martin 
Šmíd. V roce 2010 měla FR celkem 6 setkání a řešila zejména provozní a operativní úkoly 
související s chodem farnosti. Velkou pozornost věnovala rovněž stavební a projektové 
přípravě budoucích oprav a investic týkajících se úpravy presbyteria, kanalizace ap. 
 
Farní rada farnosti pustopolomské má včetně duchovního správce 14 členů zastupujících 
obce farnosti : 

Za Pustou Polom :  Jaroslav Krajzl, Daniela Krajzlová , (též členka ekonomické rady 
farnosti), Anna Krčmářová, , Julie Pokorná , Bedřich Stoniš, Barbora 
Vavrečková 

Za Hlubočec :  Emílie Kudělová a  Dagmar Trojančíková 
Za Kyjovice :  Jaroslav Grygar, Jindřiška Vdovičíková , František Pazdiora  
Za Podvihov :  Jan Hoza a Jiří Kubesa  

 
Povinnosti při bohoslužbách  a zajišťování   úklidu ,  údržby  a opravách kostela , kaplí  a fary 
berou na sebe farníci dobrovolně a  bez nároků na jakoukoliv odměnu. Jedná se o tyto obětavé 
věřící: 
 
Bedřich Stoniš kostelník v Pusté Polomi , Staňková Hana kostelnice v Podvihově, Kučerová 
Milada kostelnice v Kyjovicích , Drastíková Hana kostelnice v Hlubočce,  ministranti  
Dominik Juchelka  a Vojtěch Stoniš z Pusté Polomi, Pískovský Pavel, Pískovský Vít a 
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Knápek Josef z Budišovic a akolyta  Ondřej Mareš , člen 3.řádu sv.Františka. 
Údržbu fary a farní zahrady zajišťuje  Bedřich Stoniš se svou sestrou Marií Stonišovou , která 
si rovněž bere na starost květinovou výzdobu. 
 
Úklid kostela  včetně úpravy kněžských hrobů zajišťují farnice podle rozpisu vedeného p. 
Danielou Krajzlovou  . Jmenuji za všechny Miluši Havrlantovou ,Miluši Holušovou  a Marii 
Kupkovou . 
 
Dnem 1.11.2010 ukončil ze zdravotních důvodů varhanní službu Stanislav Stoniš (* 1931), 
který převzal varhanictví po svém strýci Aloisu Stonišovi v r. 1988. 
Stanislav Stoniš byl varhanním samoukem , jeho zásluhou nebyl přerušen varhanní  doprovod 
při bohoslužbách  v kostele sv.Martina v Pusté Polomi  . Při svém působení se musel 
vypořádávát s technickými nedostatky opotřebených varhan. Projevil mimořádnou pílí a 
vytrvalost při nacvičování  nového repertoáru současných mešních písní, které farníci v 
začátcích jen neradi akceptovali. Spolu se svou sestrou Marií Šustkovou rovněž udržoval 
dávnou tradici pustopolomského chrámového , zejména ženského sboru.  
Dnem 1.11. 2010 nastoupil nový varhaník Pavel Šustek (*1950) . Pavel Šustek je 
pustopolomský rodák , ženatý, má dvě dcery a jednoho syna. Pochází z hudebně založené 
rodiny , hudební  vzdělání nabýval u svého děda Richarda Stoniše a jeho bratra varhaníka 
Aloise Stoniše a  v soukromých kurzech. Bohaté zkušenosti získal při hudebním doprovodu 
občanských ceremonií . 
 
Hospodaření farnosti 
 
Finanční potřeby farního společenství byly v největší míře pokryty z příspěvků a darů farníků. 
V rozpočtu farnosti nejsou zahrnuty anonymní hodnoty obětavé práce farníků při údržbě a 
opravách kostela , kaplí ,fary , farní zahrady  a farních prostor. Farní obce drží  velmi 
vyrovnané rozpočty bez úvěru , financují své potřeby pouze z vlastních zdrojů, závěrečné 
zůstatky účtů jsou na přibližně úrovni r.2009 a jsou kladné . 
 
Celkové příjmy farnosti dosáhly hodnoty 1 055 112 Kč . V této částce je zahrnuta dotace 
Obecního úřadu v Pusté Polomi ve výši 200 000 Kč jež je  určena na opravy kostela 
sv.Martina.  

druh příjmu v Kč 
Obec  kostel.sbírky a dary příspěvek obce  jiné  celkem 
Pustá Polom 466 684 200 000 46 441 732 935 
Kyjovice 238 448 0 0 238 448 
Podvihov   20 887 0 0   20 887 
Hlubočec   62 842 0 0          62 
Celkem 808 671 200 000 46 441 1 055 112 
 
Celkové výdaje ve farnosti dosáhly výše 1 322 517 Kč  a zahrnují příspěvek na potřeby 
diecéze ve výši 268 968 Kč , zbytek výdajů  byl vynaložen na platby elektřiny a plynu , 
údržbu a opravy kostela a kaplí.  
 
obec    výdaje celkem  odeslané sbírky zůstatky k 31.12.2010 
Pustá Polom   898.222   105.214   287.861 
Kyjovice   274.455   128.030   231.619 
Podvihov   42.137   16.707   62.063 
Hlubočec   107.703   19.017   26.538 
Celkem    1 322 517  268 968   608 081 
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„Odeslanými sbírkami“ jsou účelové kostelní sbírky , které byly uspořádány na potřeby 
diecéze, na podporu  bohoslovců, misií, charity, svatopetrský haléř, biblické dílo, na 
zemětřesením postiženou Haiti ap. Jsou zde zahrnuty i solidární příspěvky obcí na opravy 
farního kostela . 
 
Významné  výdaje farnosti jsou tvořeny  těmito položkami  (Kč) 

 
V Pusté Polomi 

• izolace zdiva kostela sv.Martina   542 408 
• platba za plyn      55 780 
• platby za elektřinu v kostele    24 969 
• platby za elektřinu na faře    16 450 
• doplnění ozvučení v kostele   5 214 
• nátěr oken a dveří na faře   12 640 
• pozlacení sochy Krista na hřbitově  12 000 
• malování části fary    7 800 
• doplnění programů ve farním počítač  7 258 

v Kyjovicích 
• ozvučení kaple      88 731 
• příspěvek na opravy farního kostela   15 850 
• platby za plyn     12 170 
• platby za elektřinu     9 130 

v Podvihově 
• odvedeno na opravy farního kostela   14 500 
• obětní miska s víčkem do svatostánku   4 500 
• olejové svíce      4 500 
• zakoupení úsporných žárovek:    2 994 
• platby za elektřinu     2 300 
• el. součástka ke zvonu    2 100 

v Hlubočci 
• ozvučení kaple     35 810 
• příspěvek na opravy farního kostela  26 685 
• příspěvek na elektroinstalaci kaple  17 000 
• roční příspěvek na provoz fary   6 000 
• platby za elektřinu    3 008 

 
Příjmy farnosti nestačí pokrýt její veškeré potřeby a tak jsou mnohé potřebné investice a 
opravy odkládány do příštích let. Tam , kde hrozí škody z prodlení , popř. nedostatky 
souvisí se vzhledem obce,  spolupracují filiální obce s místními zastupiteli veřejné správy.  
Zde nutno zahrnout např.  finanční příspěvek obce Pustá Polom ve výši 200.000 Kč na 
opravy kostela. Na své náklady obec Pustá Polom provedla kácení letitých lip na hřbitově, 
které byly v majetku farnosti. Kácení a novou výsadbu  financovala obec částkou 101.073 
Kč. Obec také pořídila ke kostelu vývěsní skříňku v ceně 8.712 Kč. 
Obec Kyjovice financovala komplexní parkové úpravy kolem kaple v celkové hodnotě 
téměř 80 000 Kč. 
V Podvihově statutární město Opava, pod jejíž správu spadá Podvihov , provedlo na 
vlastní náklady ve výši 762.000 Kč celkovou stavební opravu a renovaci  kaple . 
Obec Hlubočec financovala  revizi elektroinstalace v kapli a  její vymalování v celkové 
hodnotě 26.195 Kč. 
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Hospodářský život a majetek 
 
Není známá aktuální hodnota farního majetku. Nenastaly podstatné změny  v nemovitém 
či movitém majetku farnosti mimo zánik letitých stromů na hřbitově . Farnost neprovozuje  
podnikání, obchod či služby mimo náboženských. Rovněž nedrží  jakékoliv majetkové 
účasti . Nájemní vztahy se týkají pouze umístění vlnových vysílačů na kostelní věži v 
Pusté Polomi. 
 
Kácení hřbitovních lip 
V roce 2009 páter Martin Šmíd  jako zmocněnec vlastníka požádal obecní úřad v Pusté 
Polomi o asanaci stávajících hřbitovních lip (7)  rostoucích podél severozápadní a 
východní hranice hřbitova. Někteří členové farní rady byli proti a  argumentovali 
především kulturní a přírodní  hodnotou lip a jejich schopností odvádět spodní vodu z 
katastru hřbitova. Stáří lip lze odhadnout na 200 let ,je tedy možno usuzovat , že byly 
vysazeny při postavení nového kostela v r. 1804. Na fotografii z r.1906 dosahuje již výše 
těchto lip úrovně zvonice na věži kostela sv.Martina . 
Zastánci asanace na druhé straně poukazovali na zhoršený stav stromů a jejich upadající 
vitalitu a potřebu nákladné údržby z důvodu bezpečnosti. 
Při konečném rozhodování farní rada schválila jejich vykácení. Kácení a novou výsadbu 
lip  provedla  na své náklady obec Pustá Polom . 
 
Průzkum zvonů 
Dne  20.listopadu 2010 u příležitosti čtyřicetiletého výročí pořízení nových zvonů  Petr 
Stoniš  a Jaroslav Krajzl st. provedli jejich laický průzkum  v kostele sv. Martina v Pusté 
Polomi. 
Byla provedena fotodokumentace zvonů a prohlídkou bylo ověřen  značný stupeň jejich 
znečistění . Účastníci doporučují odbornou komplexní prohlídku zvonů historiky a 
odbornou firmou , aby se předešlo jejich případnému poškození. Zpráva je přílohou 
tohoto zápisu. 
 
Vybrané údaje o zvonech v kostele sv. Martina v Pusté Polomi : 

 
Název zvonu –patron   rok vzniku  průměr  výška   váha  

cm   cm  cm  kg 
Brigcius    1644  78  80  300 
Martin-Marie (Immaculata) 1970  105  85  325 
Václav-Vojtěch   1970  85  75  640 
 
 
 
Výstavba farnosti 
 

• V květnu t.r. byla provedena izolace zdí kostela sv.Martina v Pusté Polomi  
tzv.podřezáním a chemickou injektáží. 

• oprava kříže sv Missie na hřbitově, poškozeného vichřicí v roce 2009, včetně 
pozlacení sošky Ježíše Krista. 
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Politická a společenská činnost farnosti  
 
Farnost se aktivně účastní veřejného života v obcích. Takto např. byly svatomartinské 
slavnosti spojeny s otevřením a vysvěcením nového obecního domu v Pusté Polomi, 
veřejnost byla pozvána v únoru na “farní zabijačku” a letní společenská setkání na farní 
zahradě. 
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  64 dětí. V  Hlubočci se scházela 
skupinka asi dvanácti dětí v předškolním věku ke katechezím . Mimo kněze M.Šmída 
resp. Z. Šimíčka ve farnosti působily dvě katechetky. 
 
Kulturní činnost  v roce 2010 byla velmi bohatá na události .Vyjmenujme alespoň 
nejvýznamnější z nich: 
 

• Farního plesu v Podvihově 29.1. se zúčastnilo asi 150 lidí , finanční výnos byl 
odeslán na biskupství 

• Farní den na farní zahradě v Pusté Polomi 29.8. 
•  Svatomartinské slavnosti1 - po znázornění scény ze života sv.Martina na farní 

zahradě   průvod v jehož čele kráčel jako jezdec na koni sv.Martin ( Daniel Stoniš)   
v dobovém obleku římského vojáka prošel vesnicí . Průvodu se zúčastnilo asi 300 
účastníků . Průvod byl spojen s prohlídkou nového obecního úřadu , který vznikl 
rekonstrukcí prvorepublikových  prodejen  „Budoucnost  a Baťa„ a který při této 
příležitosti vysvětil p. Zdeněk Šimíček. 

• O vánocích 2010 vyšlo první číslo farního časopisu “Přístav” .  Jde o měsíčník o 
12 stranách formátu A5 . Jeho jediným autorem a současně vydavatelem je P. 
Zdeněk Šimíček  . 

 
Sociální  záležitosti 

 
Správní začlenění farní obce Podvihov do působnosti města Opava způsobuje těžkosti při 
vykazování přesného počtu farníků. Při posledním sčítání lidu v r. 2001 se k římskokatolické 
církvi hlásilo 2046 obyvatel farnosti , tj. 60,98 % z celkového počtu 3355  . Takto  vysoký 
podíl věřících  nelze pro rok 2010 předpokládat a pro přesnější výsledek jsme nuceni počkat 
na výsledky sčítání lidu , které proběhnou v příštím roce 2011. 

 
V Pusté Polomi bylo v r. 2010 pokřtěno pět  dětí , v Hlubočci dvě , v  Kyjovicích taky dvě . 
Konaly se tři svatby a tři děti přijaly 1.svaté přijímání.  
V naší farnosti se uskutečnilo 26 pohřbů. Z matriky pohřbených však zatím nelze vždy určit , 
ve které vesnici se pohřeb uskutečnil. 
Věřící farnosti přijali v tom roce asi 8 000 svatých přijímání . Přibližnému počtu  sedmdesáti 
bratřím a sestrám bylo uděleno sv. pomazání nemocných. Mimo kněze M.Šmída resp. Z. 

                                                             
1 dříve „krmáš“ ,pozn.autora 
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Šimíčka ve farnosti dva  mimořádní udělovatelé eucharistie.  
Nedělní bohoslužby navštěvovalo odhadem  450 lidí. U oltářů našeho kostela a kaplí sloužilo 
17 ministrantů. U varhan a harmonií působilo 7 varhaníků. Scholy v Pusté Polomi, Kyjovicích 
a Hlubočci  (celkem 25 členů)  zpívaly zvláště o nedělních bohoslužbách. 
 
Tříkrálová sbírka. 
 
Už po jedenácté 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, 
v Kyjovicích 38 665 Kč, v Hlubočci 16 379 Kč , v Podvihově 19 100 Kč a v Rehabilitačním 
centru Hrabyně  7 582 Kč . 
Charita Opava vykoledovala 1 170 014,00 Kč,  Diecézní charita ostravsko-opavská pak 11 
322 230 Kč. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky  činil  celkem 68 715 338 . 
 
Pomoc lidem postiženým povodněmi 
 
Na konci měsíce května a začátkem června velmi vydatně několik dní pršelo a vodní toky se 
rozvodnily natolik , že  způsobily mnohé škody na majetku. Povodně si vyžádaly i oběti na  
životech lidí. Farnost a současně i obec  darovala obyvatelům zaplavených okrajových částí 
města Bohumín čistící a desinfekční prostředky. Páter  Mariusz Domanski , kněz této oblasti , 
poté přijel osobně poděkovat farníkům  za poskytnutou pomoc.  
 

Počasí  
 
V lednu  toho roku udeřila tuhá zima  .Sněhová pokrývka dosahovala okolo 50 cm sněhu a 
teploty klesly až k  -17 oC. Při oblevě v únoru treploty stouply až k 10 oC,v březnu pak byly 
velké výkyvy v teplotách I ve srážkách . 
V květnu a červnu postihly náš kraj a Moravu vytrvalé deště a záplavy . 
V září bylo poměrně teplé počasí , první sníh napadl na 1.adventní neděli. Bohatá sněhová 
nadílka těsně před vánočními svátky doprovázená mrazivými teplotami i méně jak – 10 oC. 
 
Různé 
 

• 50 let uplynulo od nespravedlivého  odsouzení pustopolomských sedláků - dne 
26.5.1961 byli v politickém procesu na základě křivých a vykonstruovaných obvinění 
odsouzeni k dlouholetým trestům odnětí svobody , propadnutí jmění a ztrátě 
občanských práv rolníci a praktikující katolíci z Pusté Polomi Josef Býma, Rudolf 
Žurek a Vilém Juchelka. V  šedesátých létech rehabilitováni , v Pusté Polomi se 
omluvy a satisfakce dosud nedočkali. 

• Dne 10.5.2010 zemřela Maria Regina Stolberg  z Paderhornu v Německu , rodem z 
Kyjovic ve věku 92 let , poslední ze dvou  dcer Idy a Bedřicha Stolbergových , do 
r.1945 patronů pustopolomské farnosti a těškovické fary do r. 1945 . Zádušní mši v 
kapli sv.Víta v Kyjovicích celebroval P.Martin Šmíd. Pohřbena byla 21.5.2010 na 
místním hřbitově v Kyjovicích.  
 

 


