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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY V PUSTÉ POLOMI 
 

ze dne 7/11 2011  
 

Přítomni:  P. Zdeněk Šimíček, Dana Krajzlová, Jaroslav Grygar, Bedřich Stoniš, Jiří 
Kubesa, Jan Hoza, Jindřiška Vdovičíková, František Pazdiora, Emilie Kudělová, Anna 
Krčmářová, Dagmar Trojančíková, Jaroslav Krajzl, Barbora Vavrečková 
Nepřítomni:  Julie Pokorná 
 
 
OPRAVY FARNÍHO KOSTELA:   

• Otázku možné vody v hrobkách stále ještě řeší majetkoprávní odbor Biskupství. 
• Očekávané definitivní potvrzení dotace 751.120 Kč ze strany SZIF z Prahy již přišlo.  
• V následujících dnech započne výběrové řízení na provedení projektu. 
• Práce (podlaha presbytáře, nová elektřina a topení) jsou termínově vázané a bude 

nutno je provést v 1. pololetí příštího roku. Začne se ihned po skončení doby 
vánoční. Trvání prací se odhaduje cca na 3 měsíce. 

• Práce musejí být zaplaceny nejprve z našich zdrojů (předfinancovány) a teprve 
následně přijde na účet dotace. 

• FR řešila otázku předfinancování projektu a našeho 20% podílu na něm. Celková 
výše projektu činí cca 939 tis. Kč. Z toho náš spolupodíl činí cca 189 tis. Kč. Ve věci 
spolupodílu a předfinancování projektu FR rozhodla: 

o 250.000 Kč zaplatí Pustá Polom (189.000 Kč spolupodíl + 61.000 Kč  
                                                           předfinancování) 
o   50.000 Kč zapůjčí k předfinancování Kyjovice 
o   20.000 Kč zapůjčí k předfinancování Hlubočec 
o   20.000 Kč zapůjčí k předfinancování Podvihov 
o P. Zdeněk požádá pana starostu o příspěvek obce na opravy kostela pro rok 

2012. 
o O bezúročnou půjčku zbývající částky k předfinancování projektu požádá 

P. Zdeněk Biskupství. 
• Pokud s realizací projektu nejsou problémy, dotace bývá připsána na účet příjemce 

cca po 3 měsících od ukončení projektu. Následně budou částky zapůjčené na 
předfinancování vráceny. 

• FR řešila otázku lustrů do kostela. Rozhodla takto:  
o Zamítla dílčí řešení - ať už ve formě návratu starých lustrů, či instalace 

lustrů z bývalé obřadní síně OÚ, či pořízení nových lustrů. 
o Schválila pořízení projektu na celkové kvalitní osvětlení kostela tak, aby 

odpovídal památkovému a církevnímu charakteru budovy i požadavkům 
na dostatečnou viditelnost při bohoslužbách. (Předpokládá se, že dojde i na 
nové lustry, ale chce to celkovou koncepci osvětlení.) 

o Po schválení projektu budou jednotlivé prvky osvětlení obnovovány a 
doplňovány dle našich finančních možností. 

o Projekt musí být vypracován co nejdříve, aby potřebná vedení mohla být 
instalována během celkových oprav kostela. P. Zdeněk o zadání projektu 
požádá pí technickou administrátorku. 

• Bylo připomenuto, aby se při betonování podlahy presbytáře nezapomnělo na vedení 
elektřiny a ozvučení v trubkách v podlaze presbytáře. 
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• Byl přednesen návrh na doplnění ozvučovaní techniky na kůr – pro varhaníky a 
chrámový sbor. P. Zdeněk bude konzultovat otázku vhodnosti a možností s fy p. 
Bolcka, která stávající ozvučejí instalovala. Následně bude FR informována a 
vyzvána k vyjádření. 

• V presbytáři na místech, kde bývá kněz a ministranti bude instalováno podlahové 
topení. 

• FR podpořila záměr řešit vytápění v panské kruchtě (místnosti, ve které při 
bohoslužbách bývají rodiče s malými dětmi. Zamítla však instalaci podlahového 
topení, a to z důvodu, že podlahové topení předpokládá dlažbu. Maličké děti však 
z bezpečnostních důvodů potřebují na podlaze koberec, a ten by zase izoloval přívod 
tepla. FR tedy rozhodla provést izolaci a zateplení panské kruchty, pořídit novou 
dřevěnou podlahu, na ni položit koberec a zvolit jiný způsob vytápění. Práce 
vzhledem k nastávajícímu zimnímu období by měly být provedeny co nejdříve. 

• Ve věci opravy sněhových zábran na kostele a faře se počítá s narovnáním stávajících 
zábran a doplněním chybějících. 

• P. Zdeněk ve farním časopise seznání farnost se záměry, přípravami a postupem 
prací při opravách kostela. 

 
FINANCOVÁNÍ SPOLE ČNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ VE FARNOSTI:   

• FR rozhodla o konání mimořádných sbírek na opravy kostela takto: Pustá Polom 1x 
měsíčně, Kyjovice, Hlubočec a Podvihov čtvrtletně. 

 
ČIŠTĚNÍ OKAPŮ NA FARNÍCH OBJEKTECH:   

• FR se zabývala nutností pravidelného čištění okapů na objektu kostela, fary a kaplí. 
• Na kostele budou okapy vyčištěny v rámci opravy sněhových zábran. 
• Výhledově bude P. Zdeněk hledat možnosti ve spolupráci s obcí a místními hasiči, 

případně s horolezci. 
• Zástupci Kyjovic, Hlubočce a Podvihova byli taktéž vyzváni k péči o okapy místních 

kaplí. 
 
KONCERTY VE FARNOSTI:   

• FR se zabývala nabídkou p. V. Dostála z Hlubočce na uspořádání vánočního 
koncertu v kostele Pusté Polomi s vystoupením p.Alfréda Strejčka a p. Štěpána Raka. 

• Bylo konstatováno, že na adventní a vánoční období se ve farnosti výhledově zamýšlí 
uspořádat více kulturních akcí: V Kyjovicích adventní koncert 4/12 a vystoupení 
scholy z Neplachovic 10/12, v Pusté Polomi se zamýšlí Živý Betlém, koncert scholy 
z Kyjovic a možná i vystoupení školního sboru. To vše jsou akce bez finančních 
nároků na farnost. 

• Program p. Strejčka a Raka by byl jistě velmi kvalitní. Vyžaduje však honorář 10.000 
Kč. Bylo by potřebné stanovit vstupné – minimálně 100 Kč při předpokládaném 
počtu 100 účastníků. Vzhledem k počtu zamýšlených akcí, k potřebě vstupného a 
k faktu zimního období se nepředpokládá dostatečná účast. Farnost vzhledem 
k velkým opravám chybějící částku doplácet nezamýšlí. FR tedy uspořádání tohoto 
vystoupení v letošní vánoční době neschválila. 

• Bylo dohodnuto, že p. Zdeněk se situací p. Dostála seznámí a navrhne uspořádání 
tohoto vystoupení v jiném termínu – po dokončení zásadních oprav kostela. 
Vystoupení by mohlo proběhnout třeba v rámci oslav svěcení nového oltáře. 


