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Úvodní slovo starosty Jednoty sv. Václava 

Výstavba v�bec prvního kostela na území Krásného Pole je cílem tam�jší Jednoty sv. Václava.  
Její �lenové navazují na úsilí svých p�edk�. Vždy� zám�r vybudovat v Krásném Poli kostel se poprvé 
objevil  
v roce 1933, v knize jednací protokol kostelní Jednoty sv. Václava v Krásném Poli, a první v�ta zní: Asi 
p�ed padesáti lety zamýšleli již naši ob�ané vystav�t v�tší kapli nebo kostel, jak je vidno z vypravování 
našich p�edk�. 
Dlouhou dobu se to nepoda�ilo uskute�nit. �innost Jednoty sv. Václava byla navíc v roce 1952 
násiln� ukon�ena. K jejímu obnovení došlo v roce 1968 a ani tehdy však nem�la dlouhého trvání. 
Listopad roku 1989 definitivn� uzav�el smutnou epizodu výstavby socializmu a nám nabídnul možnost 
pokra�ovat v tom, co naši p�edkové nedokázali. Na základ� p�vodních stanov byly p�ípravným 
výborem sestaveny nové stanovy. 
 
�lenové p�ípravného výboru byli:     p. Hrbá� Antonín �. p. 494 
               p. Hurník Ji�í   �. p. 179 
               p. Výtisk Radim  �. p. 57 
            
Dne 29. 10. 1990 byly odeslány stanovy na ministerstvo vnitra se žádostí o registraci spolku. 
Dne 7. 11. 1990 byla na žádost ministerstva vnitra dopln�na a dne 12. 11. 1990 byly stanovy  
na ministerstvu zaregistrovány, a tím mohl spolek oficiáln� zahájit svou �innost. 
 
Stav�t kostel je dar Boží. Není to záležitost n�kolika osob, ale na výstavb� se má podílet celá farnost. 
V obci vládnul spor o tom, kde se má kostel postavit. �ást prosazovala postavit kostel u h�bitova, kde 
nyní stojí ob�adní sí�, druhá �ást prosazuje postavení kostela uprost�ed vesnice, kde sousedí s domem 
zahrádká��; poblíž je nová radnice a dochovala se kulturní památka Kapli�ka sv. Jana 
Nepomuckého. Nakonec bylo rozhodnuto, že výstavba kostela se provede uprost�ed vesnice. Tato 
stavba bude víceú�elová, rozd�lena na �ást církevní a sv�tskou. 
Nový areál má sloužit k výchov� d�tí a mládeže a kulturnímu a spole�enskému vyžití našich starších 
spoluob�an�. 
Dne 23. 5. 1993 byl vysv�cen základní kámen krava�ským d�kanem p. Ladislavem Cikrytem. 
Od myšlenky po realizaci uplynulo tedy celých 60 let. Dne 27. 5. 1994 se uskute�nila návšt�va biskupa 
Msgr. J. Hrdli�ky, P. Studeného a P. Byst�ického, kte�í p�išli povzbudit naši snahu vystav�t kostel. Slova 
P. Studeného,  
že p�i stavb� pomohou lidé, od kterých to ne�ekáme, se potvrdila hned p�i za�átku stavby a 
potvrdila se i další v�ta, že jestli má na tomto míst� stát kostel, tak tady bude, jestli ne, tak ho 
nepostavíme i kdybychom se p�etrhli. 
 
Jsem velmi pot�šen, že se splnila i druhá v�ta P. Studeného, že kostel na tomto míst� stojí. 
 
Slíbil jsem otci Pavlovi Moravcovi, že napíšu kroniku. Psal jsem stavební deník od po�átku výstavby, 
dovážel materiál na stavbu vozidlem P-V3S, zajiš�oval stavební firmy, zajiš�oval sponzory atd. 
 

                           starosta Jednoty sv. Václava    Radim Výtisk 



Vznik Jednoty sv. Václava pro stavbu kostela v Krásném Poli 
 
 

Dne 6. 7. 1933 byla svolána ustavující sch�ze Jednoty sv. Václava.  
Do p�ípravného výboru byli zvoleni: 
P�edseda:     Adolf Hurník 
Místop�edseda:   Josef Štverka 
Jednatel:     Antonín Dostál 
 
�lenové výboru:   Ferdinand Hrbá�   Výtisk Josef 

   Hlavá� Karel    Dostál Josef 
Hurník Josef    Chamrád Josef 

                               Vojt�ch Marek 
 
V jednacím protokolu, kde se zapisovaly sch�ze, jsou v�ty:  
„Asi p�ed 50 lety zamýšleli naši ob�ané vystav�t v�tší kapli nebo kostel. P�ípravný výbor si dal za úkol 
vypracovat stanovy Jednoty sv. Václava s cílem výstavby kostela v Krásném Poli. 
5. 8. 1933 byla svolána sch�ze, kde p�edseda p. Adolf Hurník projednával nákup vhodného pozemku 
od Jana Honajzra. Druhý bod jednání byl, jak je to se stanovami Jednoty sv. Václava. Bylo zjišt�no, že 
byly odeslány do Bílovce ke konsisto�i, pak do Brna na zemský ú�ad. 
24. 9. 1933 byla svolána ve�ejná sch�ze v hostinci u �estmíra Marka, zú�astnili se také: pan fará� Stratil 
a kaplan Bílek. Na této sch�zi se p�ihlásilo do Jednoty sv. Václava 64 �len�. 
 
První �ádná valná hromada se uskute�nila 8. �íjna 1933. Na ní byly p�e�teny stanovy, 
dle kterých se má každý �len �ídit. Dále provedeny nové volby. 
 
P�edseda:  profesor Jan Rypár – poslanec 
Místop�edseda:p. Adolf Hurník 
Jednatel:   ing. Vojt�ch Marek 
Pokladník:   p. Rudolf Chamrád 
Revizo�i:    kaplan Bílek 

Dostál Josef 
 
Bylo také p�ikro�eno k ur�ení výše p�ísp�vku, který �inil 2k� zápisné a 6k� p�ísp�vek. Na p�íští rok byl 
stanoven pro �lena 5k� a pro rodinu 10k�. 
 
Ihned po valné hromad� následovala výborová sch�ze, kde sjednalo o koupi pozemku o vým�ru 
1ha a 26ar� za cenu 25.000 k� od p. Jana Honajzra. Pan Ferdinand Hrbá� se zavazuje, že bude-li 
t�eba na stavbu kostela, vym�ní takovou plochu, kterou bude Jednota pot�ebovat, o stejné vým��e. 



 
 
 
 
 
 
 



2. Výborová sch�ze 9. 10. 1933 
Pokladnictví se vzdal p. Rudolf Chamrád a nahradil jej p. Josef Štverka 
 
3. Výborová sch�ze 17. 10. 1933 
P. fará� Karel Hruzík poukazuje po dohod� za celý pozemek obnos 24.500 K� s podmínkou, že je bude 
do dostavení kostela užívat rodina Hruzíková. 

                                                                                      
P. fará� Karel Hruzík, nar. 10. 11. 1980, vysv�cen v r. 1905, zem�el v roce 1967, je nejv�tším sponzorem 
výstavby našeho kostela sv. Hedviky. Zakoupil pozemek o rozloze 1ha 26ar�, který byl za kapli�kou u 
h�bitova.  
Prvním kn�zem, který se narodil v Krásném Poli, byl P. Martin Drastich, nar. 1752, vysv�cen 1778, 
zem�el 9. 11. 1802. 
 

 



 



 
 



13. Výborová sch�ze 1. 3. 1935 
 
II. �ádná valná hromada se konala 3. 3. 1935 
V jednot� je již 80 �len�. 
Dle jednatelské zprávy, kterou p�ednesl místop�edseda, bylo v minulém období vykonáno:  
13 výborových sch�zí, 1 valná hromada, 1 p�ednáška se sv�telnými obrazy, 1 plodinová sbírka,  
1 spole�enský ples s katolickými spolky a zakoupení stavebního místa. 
Pokladní hotovost: k 3. 3. 1935 má Jednota 12.776k�. 
Volby – p�edseda op�t profesor Jan Rypár – poslanec 
13 �len� výboru, 5 náhradník� a 2 revizo�i 
K Jednot� se p�ihlásili noví �lenové. Stav byl 122 �len�. 
Mezi 2. a 3. valnou hromadou bylo vykonáno: 1 valná hromada, 6 výborových sch�zí, 1 divadlo, 
2 plodinové sbírky, 1 p�ednáška se sv�telnými obrazy. 
Celkové jm�ní m�la Jednota v pen�zích 18.483 K� 
 
Prob�hly nové volby: dne 12. 1. 1936  
Místop�edseda:  Adolf Hurník 
Jednatel:    Antonín Dostál 
Pokladník:   Valentin Tomí�ek 
9 �len� výboru, 5 náhradník�, 2 revizo�i 
Ke konci roku 1935 m�la Jednota 130 �len�. 
Na této valné hromad� padl také návrh pana p�edsedy Rypára, že se stavební místo sice líbí, jenom 
není na vhodném míst�, a proto bude navrženo lepší místo ve st�edu obce. 
P. fará� Karel Hruzík byl prohlášen �estným �lenem. 
 
Další valná hromada se konala 4. 4. 1937 v místnosti p. Jaroslava Bedná�e. 
Ú�ast 61 �len�. 
Zpráva jednatele: v roce 1936 byla 1 valná hromada, 3 výborové sch�ze 
Z Jednoty odchází fará� Vojt�ch Bílek na nové p�sobišt�, 
k tomuto dni m�la Jednota 127 �len� 
Na �lenské sch�zi 18. 6. 1937 se ujímá slova p. fará� Hruzík a vyli�uje p�ítomným, jak vznikla první 
myšlenka, která sm��ovala k výstavb� v�tší kaple v obci, ve které by se mohly v památné dny sloužit 
slavné mše svaté. 
Jelikož ši�itelé této myšlenky byli jeden za druhým povoláni na v��nost, nedošlo ke stavb� kaple, 
proto peníze za tím ú�elem nast�ádané byly uloženy v záložn�. 
P. fará� vyli�uje p�ítomným, jak t�žko se musíme v dnešní dob� probíjet, a proto žádá a zárove� prosí, 
abychom v této práci neochabovali a také nep�estali, dokud nedojdeme k vytý�enému cíli. 
Výborová sch�ze dne 19. 6. 1938 – �ešila volbu nového p�edsedy, jelikož p. senátor Jan Rypár zem�el. 
 
 

Od roku 1938 do roku 1945 byla �innost Jednoty sv. Václava zakázána. 
 
 
Dne 17. 2. 1946 – ustavující sch�ze výboru kostelní Jednoty 
 
Valná hromada dne 17. 3. 1946 – v místnosti hostinského Jaroslava Bedná�e. 
Uct�ní památky zem�elých �len� ve II. sv�tové válce. 
Volby:  
P�edseda:   Alois Stratil 
Místop�edseda:  Adolf Hurník 
Jednatel:    Antonín Dostál  
Pokladník:   Valentin Tomí�ek 



10 �len� výboru, 4 náhradníci, 2 revizo�i 
Valná hromada dne 23. 2. 1947 
P�e�tení pokladní zprávy, volba druhého místop�edsedy, stanovení �lenských p�ísp�vk�. 
 
4. 5. 1947 – U Strakoše se uskute�nilo jednání Jednoty sv. Václava a kostelní Jednoty z V�esiny. Za 
p�ítomností p. fará�e Stratila, Františka Kaplana z Poruby a architekta Šlopeka, který si prohlédl 
pozemky a doporu�il stavbu v lese na pozemku p. Valentina Tomí�ka, který prodal Jednot� ve 
V�esin�. P. fará� Stratil navrhuje v záležitosti stavby kostela, aby kostelní Jednota Krásné Pole a V�esina 
podnikly stavbu kostela spole�n�. 
 
Výborová sch�ze dne 1.2 1948 
Stavba kostela se má provést na katastru V�esina na pozemku p. Bajgara, rolníka ve V�esin�. 
 
Valná hromada Jednoty sv. Václava se konala 22. 2. 1948 v hostinci U �estmíra za ú�asti 41 �len�. 
Program: Zahájení 

�tení protokolu z minulé porady 
Zpráva jednatele 
Zpráva pokladníka 
Zpráva revizora ú�tu 
P�íjímání nových �len� 
Volné návrhy 

 
Pokladník se vzdal funkce, novým pokladníkem byl navržen p. Dostál. 
P. fará� Stratil objas�uje situaci kolem stavby kostela a vysv�tluje, že spole�ná stavba kostela 
s V�esinou by m�la nárok na kn�ze. Páter František objas�uje celou situaci ve V�esin�, ohledn� stavby 
kostela a 
potíže s p. Bajgarem. 
Ing. Šlapeta neschvaluje, aby se fara stav�la na katastru Krásné Pole, ohledn� poplatkových výloh. 
 
Výborová sch�ze dne 4. 7. 1948 
P�e�ten byl dopis z Berního ú�adu ohledn� kostelních pozemk�, které byly za okupace zabrány 
n�meckou diecézí. Pozemek je vrácen arcidiecézi olomoucké, a proto i naší kostelní Jednot�. 
Je nutno pozemek zaknihovat. 
 
Výborová sch�ze dne 16. 1. 1949 
Konstatováno, že pozemek je u notá�e zaknihován. Jednalo se také o po�ádání plesu dne 19. 2. 1949. 
Odsouhlasené vstupné 25 K� na osobu. 
 
Dne 1. 3. 1949 výborová sch�ze – vyú�tování plesu. 
P�íjem: vstupné   – 8.244 K�   
   Bufet    – 3.000 K� 
   Celkem   – 11.244 K� 
 
Výdaje:    Hudba   – 4980 K� 
   Has. stráž  – 144 K� 
                 Elektriká�  – 20 K� 
                 Vstupenky  – 10 K� 
                 Cukrá�   – 300 K� 
                 Hostinský  – 400 K� 
                 Dekorace  – 250 K� 
                 Celkem   – 6.104 K� 
Po ode�tení zbývá �istý zisk 5.140 K�. 



Valná hromada dne 6. 3. 1949 
V místnosti p. �estmíra Marka, hostinského v Krásném Poli, za ú�asti 29 �len�. 
Fará� Alois Stratil objas�uje situaci po zrušení n�kolika kostel� na Libavé, vysv�tluje celý postup 
ohledn� pozemku pro stavbu kostela a �ekl, že p�edseda z V�esiny se vyjád�il, aby byl kostelní výbor 
jeden z Krásného Pole a V�esiny. Pan Adolf Hurník objas�uje situaci kolem kostelního pozemku, který 
nám byl za doby okupace odebrán a po válce op�t vrácen kostelní jednot� do vlastnictví. Za režimu 
po únorovém p�evratu op�t byl podán rekurs. Protahování soudu – takže v�c není docela jasná až 
do doby, než dostaneme náležité vyjád�ení od notá�e. Pan Antonín Osman�ík navrhuje, aby se 
podnikla sbírka formou žádanek rozeslaných do r�zných oblastí republiky. 
 
Valná hromada dne 5. 3. 1950 
Adolf Hurník objas�uje situaci ohledn� kostelního pozemku, který byl dvakrát odebrán a zase vrácen. 
Objas�uje celý postup naší situace s ohledem na Jednotu z V�esiny. Zabývá se otázkou, pro� byla 
tato Jednota rozpušt�na. Sd�luje, že p�i koupi kostelního pozemku ho nedala V�esina p�ipsat kostelní 
Jednot� Krásné Pole. V�esina ud�lala chybu a následek toho je, že se doty�ný pozemek ztratí. Byl 
podán návrh, aby se postavila kaple na h�bitov�. Návrh byl zamítnut, protože kostelní Jednota není 
oprávn�ná k stavb� kaple, ale jen kostela.  
 
Výborová sch�ze, konaná 2. 4. 1950 
Sch�zi zahájil p. fará� Stratil. Jako první bod bylo probíráno, jak naložit s �ástkou pen�z z domácí 
pokladny. Pan fará� Stratil navrhuje, aby se peníze p�j�ily P. Bohuši Hurníkovi, a v p�ípad�, když by 
kostelní Jednota ur�itý obnos pot�ebovala, aby doty�ný �len peníze po výpov�dní lh�t� do doby 
jednoho roku vrátil. 
Druhý bod – probírána stavba kaple. Padají r�zné návrhy, které se nedají uskute�nit. P. Adolf Hurník 
prohlašuje, že o stavb� kostela, v dob� když je nouze o materiál, se nedá v�bec uvažovat. 
 
Valná hromada dne 25. 2. 1951 
Po p�e�tení protokolu byl dán dotaz, jak je to s pozemkem ve V�esin�, který byl ur�en pro stavbu 
kostela. Byla �áste�n� objasn�na situace. Na výborovou sch�zi budou pozváni n�kte�í �lenové 
z V�esiny. 
Zpráva jednatele: jednatel prohlašuje, že došel jeden dopis a odeslány byly t�i. 
                                 Byly také odsouhlaseny p�ísp�vky ve výši 10k�. 
 
Výborová sch�ze dne 23. 4. 1951 
Sch�zi zahajuje p. fará� Stratil. Po p�e�tení protokolu se rozvinula debata, jak naložit s vyzvednutými 
pen�zi. Pan fará� dává návrh, že jelikož se nehlásí žádný zájemce o p�j�ení, ale má-li kaplan 
objednáno n�co pro kostel, aby se to tedy za ty peníze koupilo. 
Jednáno o zaplacení dan� z majetku kostelní Jednoty. Jednalo se také o stavb� h�bitovní kaple, a to 
ve v�tším rozsahu, aby odpovídala bohoslužebným ú�el�m. Kaple by se stav�la u h�bitova na 
pozemku kostelní Jednoty, za spole�ného souhlasu obce. 
 
Výborová sch�ze dne 26. 8. 1951 
Adolf Hurník p�e�etl dopis z národního výboru, zaslaný kostelní Jednot� ohledn� výstavby h�bitovní 
kaple. Pan páter Jedli�ka navrhuje, aby se kaple nedávala pod protektorát obce, pon�vadž by 
nemohla sloužit náboženským ú�el�m. 
Záležitosti týkající se rozpušt�ní strany vy�ídí Antonín Osman�ík s p�edsedou místního národního výboru 
p. Polcarem.  
Na dotaz, jak velká by m�la kaple být, odpov�d�l páter Jedli�ka, že asi pro sto lidí. 
 
 
 
 



�lenská sch�ze dne 7. 10. 1951 
V místnosti p. �estmíra Marka, za ú�asti 40 �len�. 
Sch�zi zahájil p. fará� Stratil a vyzval ob�any, aby se rozhodli o tom, zdali se má stav�t kaple nebo 
kostel a v jaké velikosti. Jsou hlasy, aby se postavila v�tší kaple. Návrh byl postavit kapli v jisté velikosti 
s možností rozší�it ji na kostel. Návrh byl schválen.  
 
 

 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
 

   Radim Výtisk            Ji�í Hurník                Antonín Hrbá� 
 

 
 
 

 



 



 
 



Po 60 letech byl vysv�cen základní kámen krava�ským d�kanem Ladislavem Cykritem,  
za ú�asti fará�e P. Byst�ického z Velké Polomi, fará�e P. Straky ze Svinova a fará�� z Pusté Polomi a 
Hrabyn�. 
Vysv�cení bylo provedeno na pozemku budoucí stavby kostela a ú�astnila se také schola ze 
Svinova. 
Opracovaný kámen z L. P. 1993 zajistil pan Ji�í Hurník. 
Ú�astníci se také zapisovali do knihy, kde podporovali výstavbu kostela. Jeden z �e�ník� vyslovil p�ání, 
že když vysv�cení kamene trvalo 60 let, tak aby se kostel postavil za 6 let. 
 

   
 

  

  
 
 



V roce 1994 se sch�ze nekonaly z tohoto d�vodu, že nebyla možnost �íct konkrétní v�ci, jako je 
povolení �innosti, a náš cíl je výstavba kostela v katastrálním území Krásné Pole. 
Pozemek 1,26ha, který koupil fará� P. Hruzík, byl zabrán vodárnou a na n�m postaveny �ty�i bytové 
jednotky a ubikace pro stavebníky vodojem� a tras p�ivad��� z Podhradí- Krásné Pole-Karviná 
Poruba-Sta�í�-Studénka.  
V archivu Severomoravských vodovod� a kanalizací jsem zjistil, že chyb�jící pozemek cca 5.080 m2 

byl zabrán a v roce 1972 za cenu 0,40hal za 1m2 zaplacen Farnímu ú�adu ve Velké Polomi. 
Pr�tahy ve vy�izování na notá�ství jsme promarnili skoro celý rok. Pozemek nám byl sice darován, ale 
nebyly vy�ízeny vztahy mezi dárci a sousedem p. Mrázkem. Tento spor trvá n�kolik let. 
7. b�ezna 1994 jsme sepisovali s notá�em Judr. Kawulokem zápis o darování pozemk� manžel� 
Kotalových, paní Ludmily Štverkové a paní Ji�iny Jur�íkové. 
Po dlouhých urgencích jsem obdržel zápis ze dne 17. 10. 1994, ve kterém byl proveden vklad do 
katastru nemovitostí. 
Tímto rozhodnutím darovali: paní Štverková a paní Jur�íková hodnotný dar v cen� 189 720 K� 

 manželé Kotalovi   76 680 K� 
  cena dar� pozemk� je   266 400 K� 

Pozemek má rozlohu necelých 800m2.  
U tohoto p�evodu jsem zastupoval Jednotu sv. Václava a zavazuji se, že pokud nebude stavba na 
p�evád�ných pozemcích dokon�ena do 8 let ode dne uzav�ení této smlouvy, p�evede Jednota sv. 
Václava pozemky �i jeho �ásti, p�evád�né touto smlouvou, zp�t dnešním dárc�m, �i jejich právním 
zástupc�m. 
 

 
 



 



 
 

Autor projektu kostela sv. Hedviky v Krásném Poli 
Ing. Architekt Richard Špa�ek 

 
 

 

18. 10. 1994 bylo vystaveno stavební povolení na obecním ú�ad� 
v Krásném Poli. 

Stavební odbor – paní vedoucí Jaroslava Krej�í. 
 
V dob� zákazu a rozpušt�ní Jednoty sv. Václava komunistickou stranou byl již n�který stavební 
materiál p�ipraven. V zápise jsou pouze cihly 19 200 ks, které si proti podpisu odebrali n�kte�í �lenové 
jednoty s podmínkou, že v p�ípad� obnovení jednoty a stavby kostela se prop�j�ený materiál 
v daném množství vrátí nebo zaplatí. 
 
Za tímto obdobím jsme po dohod� ud�lali TLUSTOU �ÁRU, protože n�kte�í jsou již po smrti. 
Morální povinností poz�stalých bylo: bu	 to odpracovat na stavb� kostela, nebo zaplatit. 
Na za�átku stavby by ale bylo nevhodné, kdybychom se rozhádali. Na to ur�ití lidé �ekali. 



 
Usmálo se na nás št�stí, kdy nám daroval �editel Ingstavu, a.s., ing. Eduard Prusenovský za�ízení 
staveništ� na úpravn� vody v Podhradí.  
Stru�ný popis: stavba je 55m dlouhá, 11m široká, 3,7m vysoká. St�echa je sedlová – ¾ v dobrém stavu. 

Stavební materiál je cihla a betonoheraklitové tvárnice. O�išt�ný materiál se po dovozu 
ukládá na palety prostoru vodárny (vodojemy Krásné Pole), kde byl souhlas hlavního 
inženýra po ur�itou dobu skládky. Byla rozebrána st�echa z p�íhradových vazník�,  
desky a hranoly byly p�emíst�ny na místo stavby. Z obvodového v�nce jsme použili 
ocelové pruty r�zných pr��ez�. 

     Celkem jsme dovezli 22 100 ks cihel. 
     Tímto byly nahrazeny cihly, které byly rozebrány �leny v dob� zániku jednoty. 
 
Jízdám na Podhradí jsme �íkali, že jsou za „odm�nu“. 
idi�i si museli vzít své auto, natankovat za své 
peníze - bez nároku na vyú�tování, p�ibrat další brigádníky a nezapomenout si vzít sva�inu. Cesta na 
Podhradí a zp�t je cca 100km. Brigády byly od 7-17h. 
 
Brigády na bourání za�ízení staveništ� Podhradí se uskute�nily dne 20.10, 28.10, 29.10, 4.11, 5.11, 8.11, 
12.11. Celkem se odpracovalo 483 hodin. 
 
Brigády se zú�astnili tito ob�taví pracovníci: 
Cyril Hrazd�ra st. Lukáš Hrazd�ra  Cyril Hrazd�ra ml. Adolf Hurník   Bohuslav Hurník 
Libuše Hurníková Kamil Hurník  Ji�í Hurník   Stanislav Hurník Antonín Hrbá� 
Ji�í Antoš    Old�ich Jur�ik  Marcel Franko  Jaroslav Marek  František Marek 
Milan Dedek   Jind�ich Kašný  Josef Houžva  Josef Folta   Josef Výtisk 
Václav Výtisk  Stanislav Výtisk  Radim Výtisk ml. Radim Výtisk st.  Jan Hrazd�ra 
 
Pracovní skupina se dohodla na pokra�ování v demoli�ních pracích na Podhradí, pokud 
pov�trnostní podmínky dovolí p�evézt materiál do Krásného Pole. Demoli�ní práce pokra�ovaly od 
18. 11. 1994 do 8. 5. 1995. 
Soub�žn� byly brigády u Petra Osman�íka – jednalo se vytahování h�ebík�, uložení trám� a desek. 
 
Po dohod� v rad� 21. 5. 1995 p�ijat pan Bi�ík jako technický dozor stavby. Nem�li jsme tehdy š�astnou 
ruku, protože 24. 6. 1995 musel být odvolán z funkce. Bylo dohodnuto, že stavební dozor bude 
provád�t Radim Výtisk a mistr na stavb� bude pan Old�ich Jur�ík. 
 

                                                                               
         stavební dozor Radim Výtisk          mistr Old�ich Jur�ík 
    
 
 
   
 
 
 
 
 



Bylo zakoupeno vozidlo PV3S na odvoz materiálu z Podhradí a používáno b�hem výstavby na dovoz 
materiálu. 
Vozidlo bylo zakoupeno za 15 000 K� a po dokon�ení stavby prodáno op�t za 15 000 K�. 
Byl to nenahraditelný pomocník. 
 

 
   
 

 
 

Jednali jsme s �eským zahrádká�ským svazem dne 2. 6. 1995. Sou�ástí stavby kostela je také p�eložka 
p�ístupové cesty k domu �.p.11 a úprava op�rné zdi. 
 
Dne 12. 6. 1995 byla podána žádost o prominutí dan� z pozemku na finan�ním ú�ad� v Porub�. 
Tato žádost byla 14. 12. 1995 kladn� vy�ízena ministrem financí �eské republiky. 
Velkou zásluhu na vy�ízení této žádosti má ing. Kamil Hurník. 

 



 



 
 



Nejd�ležit�jším momentem výstavby byl den 10. 6. 1995 – zahájení výkopových prací. 
Tém��  náhodné bylo setkání s p. Old�ichem M�chem – fa Olmex, který nám zdarma a ve své režii 
provedl výkopové práce, úpravy terénu a dovoz písku na staveništ�. K odvozu zeminy a sut� po 
zbourání stodoly bylo pot�eba 140 jízd s pln� naloženými vozidly T148 a T815. Výkop byl proveden 
strojem KNV250. 
 

   
 

  

                                   
 



Jako geodet pro vyty�ení stavby byl domluven pan Stanislav Bedná�, který tuto práci provedl 
zdarma. 
 
3. 8.–7. 8. 1995 – kone�né vytý�ení a p�íprava p�ed výkopem základových pás�. 
8. 8. 1995 proveden výkop základových pás�. Firma Vas z Brušperka provedla tyto práce bezplatn�.  

 

 
 
 
 

  



12. 8.–24. 10. 1995 – bylo provedeno šalování, betonáž 14 domícháva��, odšalování, úprava terénu. 
 
4. 12. 1995 – Ing. Antonín Šputa dovezl na stavbu kazetové panely a betonové skruže, a 13 vozidel 
TATRA 815 kvalitní cihly z boura�ky, další 3 auta jsou složena za h�išt�m. Spolu s Jaroslavem Gardon�m 
zde byli první zedníci, kte�í za�ali stav�t op�rnou ze	. V roce 1996 byly provedeny tyto práce: �išt�ní 
cihel, osazení vodom�rné šachtice, osazení sklolaminátové šachtice–žumpy 15m³, výkop 8 d�r pro 
usazení betonových patek pro ocelové nosné sloupy, zd�ní op�rné zdi, nava�ení izola�ních pás�, 
zd�ní obvodového zdiva.  
 

 
V roce 1997 byly provedeny tyto práce: p�íprava zd�ní obvodových pás�, nava�ení izola�ních pás�, 
izolace a zásyp op�rné zdi, betonáž podlahy, stavba lešení, dovoz pažnic, zd�ní druhého podlaží, 
osazení patek pro 8 kus� ocelových sloup�, stavba ocelových sloup�, zd�ní ve v�ži, šalování 
pr�vlaku, armování strop�, zd�ní v�že. 
 
Tajemník ÚMob Krásné Pole, pan Otto Marek, p�ednesl na rad�, že bychom mohli vytvo�it pracovní 
místa pro žadatele z ú�adu práce. Dne 2. 6. 1997 prob�hlo jednání na Ú�adu práce v Ostrav�, 
zú�astnili se p. Otto Marek a Radim Výtisk, 
kde jednali s �editelem Ing. Prouzou, který dal souhlas pro 3 pracovníky. Podmínka, že nástup bude 
v 7 hod. ráno na ÚMob, kde se p�evléknou do pracovního od�vu a v 7.30 hod se budou hlásit na 
stavb�, kde jim bude p�id�lená práce. 
Nástup pracovník� byl 2. 7. 1997. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 



  Rok 1998 

                              
 
9. 2.–15. 3. 1998 -  sva�ování ocelové st�ešní konstrukce, vedoucí montér pan Milan Opálka,  

konstruktér pan Karel Palá�ek a pan Jan Kušnier.  
 

   

 







 
 
 

 
 

 
 

  
 



 
 

Dne 9. 9. 1998 byl ukotven k�íž na novém kostele v Krásném Poli. 
 

Dne 19. 12. 1998 v 16 hod. byly posv�ceny zvony:  František  220kg 
 Emanuel  160kg 
 Mojmír   100kg 

Sv�cení provedl generální viká� P. František Kufa z Ostravsko-opavského biskupství, 
spolu s d�kanem Františkem Cikrytem a P. Josefem Byst�ickým. 
Dárce zvon� je místní podnikatel pan Mojmír Homola. 
 

 



 

 
 
                    Jarmila Hrazd�rová               Radim Výtisk 
 
 
 

 

 
   P. Byst�ický       P. Kufa            P.Cikryt               Dárce zvon� pan Mojmír Homola s 
rodinou  



 
 

Symbol zvon� 
Chceme dnes posv�tit zvony, které budou umíst�ny v našem novém kostele. 
Zvony nám svými tóny symbolizují velikost a slávu Boží. K�es�an�m p�ipomínají svým ranním zvon�ním 
svého Vykupitele a Nazaret, kde Slovo t�lem stalo se, že se máme odevzdat do v�le Boží. 
Polední zvon�ní nám dává znamení k odchodu a ve�erní k pod�kování za Boží pomoc a ochranu. 
Zvony nás budou svolávat na mši svatou – nebu�me hluší !!! 
Mnozí znamením zvon� nerozumí, n�kte�í je slyšet necht�jí. My však – nebu�me hluší!!! 
Zvony nám oznamují nejen moc a slávu Boží, ale také odchod z tohoto sv�ta ke svému stvo�iteli, a 
tehdy si máme p�ipomenout, že se budeme zodpovídat z každého slova a z každého �inu a celým 
naším majetkem budou skutky dobré a zlé, všechno co jsme ud�lali nebo neud�lali pro svého 
bližního. 
Když se poprvé rozezní v naší obci zvony: FRANTIŠEK, EMANUEL a MOJMÍR, 
vzpome�me si, pro� jsou tady, a ur�it� si budeme moci také �íct: 

Naše zvony krásn� zn�jí, 
když nás ráno probouzejí, 
z ve�era nám lib� hrají, 

když nás všecky uspávají. 
Rok za rokem krásn� zn�jí, 

životem nás provád�jí. 
Budou p�íštím stejn� hráti, 

až my budem v hrob� spáti. 
Zvo�te zvony na vše strany, 

probouzejte Moravany, 
Slezany a Krasni�any. 
Oznamujte slávu Boží, 

a� se dobro v lidech množí. 
 

Rok 1999 
Provád�ly se tyto práce: betonování podesty, usazování a armování betonových stup��, šalování 
schodišt�  
na k�r, betonování a šalování atiky ve v�ži, dozdívání �ela oltá�e. 
Nástup fy ROLIZO – montáž sklokarbonátu. 
Nástup fy Herold – klempí�ské práce. 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

Dne 29. 7. 1999 byly p�evezeny zvony František, Emanuel a Mojmír a vytaženy do zvonice.–Provedeno 
usazení,vyvážení a napojení el. energie. 
 

31. 7. 1999 v 15 hod. – První zvon�ní. 



 
Rok 2000 
Sva�ování, pokládání rabicového pletiva. Dne 5. 4. 2000 – zahájení prací na venkovních omítkách fy 
Ji�ík. Ú�ad práce povolil zam�stnat další 3 pracovníky. 
 

 
 
 
 

 
 Zápis z kontrolního dne 14. 4. 2000: 
Trojúhelníkový vstup: z pravé strany osekat dv� betonové obruby, z levé strany jeden obrub. 
Vstup na schodišt� – zaoblit ostrou hranu. 
Vnit�ní to�ité schodišt� – obalit sádrokartonem. 



Je nutno p�eložit elektroinstalaci u vstupu do objektu. 
Nát�r omítky barvou TEX-COLOR, plynofikace objektu, usazení sk�í�ky HUP. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 



Sva�ování zábradlí na vyhlídkové v�ži, zav�šování žaluzií ve zvonici, odvoz žulových kostek od pana 
Lumíra Rataje, 
sva�ování nerez zábradlí. 
18. 12. 2000 zazimování stavby, bo�ní vstup do sv�tské �ásti – zhotovení st�ny fy Kania, st�na byla 
usazena a zap�nována. 
 
Rok 2001: 
Dne 7. 1. 2001 – nástup pracovník�, fy Mezl-Janí�ek provád�jí tyto práce: zhotovení podhledu, 
kotvení trám�,  
podbití desek, parot�sné zábrany – polystyren 3cm, lepidlo, m�ížka, omítky, tepelná izolace Rockwool 
mezi stropem a podhledem, zhotovení bedn�ní to�itého schodišt� a zakrytí polystyrenem. 
Dovoz ocelových pás� 60x6x5000 mm. Dárce pan Karel Palá�ek – Haví�ov. 
Zakoupení d�eva – pan Old�ich Jur�ík. 
Obklady a dlažbu provád�la fy Jaroslava Bajgara. 
Fy Rudolf Herold – zhotovení sk�ínky pro halogen. 
Dne 6. 3. 2001 – ukon�ení práce na podhledech fy Mezl-Janí�ek. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
Jaromír Bajgar – zednické práce, obklady a dlažba. 
 
 

 
Tichý Josef – dárce vstupních dve�í. 
 
 
 

 
Tichý Josef             Prokeš Martin 



Dne 2. 5.2001 – instalace plynových spot�ebi�� – kotel LUNA, infrazá�i� OMNITHERM a sporák MORA. 
Izolace podlahy a nava�ení Bitagitu, p�íprava a položení zámkové dlažby. 
 
24. 9. 2001– nástup paní profesorky Kate�iny Gavlasové-Pavlicové. Do 9. 2001 – montáž plastiky sv. 
Hedviky na �elní st�nu. 
 
 

 



 



 1. 10.–6. 10. 2001  provád�la fa Slezský Kámen: usazení ob�tního stolu, ambonu, k�titelnice, abaky a  
položení mramorové dlažby. 

 
 

 
Výtisk Radim 

Podstavec ze supikovického mramoru pro darovanou sochu P. Marie. Dárce Zlaté Hory. 
 
20. 10. 2001 
Splnilo se p�ání a radost v��ících n�kolika generací. Otec biskup František Václav Lobkowicz vysv�til 
kostel  
sv. Hedviky – patronky Slezska. O sv�cení byl nesmírný zájem v��ících. Ti, kte�í se nevešli do chrámu,  
sledovali sv�cení p�ed kostelem prost�ednictvím televizních obrazovek. 
Stavbu kostela �ídili �lenové Jednoty sv. Václava.  
Tato Jednota sv. Václava byla založena v roce 1933, násiln� ukon�ena v roce1953 a op�t obnovena 
v roce 1990.  
Za cíl m�la Jednota postavit kostel v Krásném Poli. 
Snaha stav�t kostel byla již v roce 1933, pak v roce 1953 a 1968 – z politických d�vod� se však zám�r 
nikdy neuskute�nil. Originální zápis žádosti pana fará�e Stratila o stavb� a jeho zamítnutí je uschován 
v Krásném Poli. 
Po 60 letech, dne 25. 3. 1993, byl vysv�cen základní kámen d�kanem P. Ladislavem Cykritem.                        



Vlastní stavba byla zahájena 10. 6. 1995 a ukon�ena 20. 10. 2001. 
Prost�edky pro její realizaci pocházejí z dar�, sbírek od sponzor� a prodeje pozemk�,  
které vlastnila Jednota sv. Václava. 
Stavba je víceú�elová, rozd�lena na �ást církevní a sv�tskou. Nový areál bude sloužit mimo jiné 
k výchov� d�tí a  
mládeže v obci, chrámovému p�veckému sboru, k výuce náboženství a po�ádání koncert�. 
Projekt navrhl a zpracoval architekt ing. Richard Špa�ek. Reliéf sv. Hedviky zhotovila Kate�ina 
Gavlasová. Nem�li jsme hlavního dodavatele stavby. Stavbu provád�li místní �emeslníci a ob�ané 
svépomoci a bezplatn�. Byly odpracovány tisíce brigádnických hodin. Od roku 1997 se také vytvo�ila 
pracovní místa pro pracovníky z ú�adu práce. 
Pomáhali také místní a okolní podnikatelé: na po�átku stavby výkopy a odvozem zeminy, pen�žními 
dary, pak  
zakoupením zvon�, ob�tního stolu, ambonu, k�titelnice a s vybavením interiéru stavby. 
 
Od roku 1999 pat�íme pod porubskou farnost. Otec d�kan Josef Gazda velmi aktivn� pomáhal p�i 
vybavení presbytá�e. Otec Adam Málek má zásluhu na tom, že již p�es rok probíhají pravidelné 
bohoslužby v ob�adní síni. 
Nech� je vybudované dílo znamením jeho náboženského poslání, jak mu vtiskli jeho budovatele. 
A� slouží sou�asné generaci a generacím p�íštím a nech� je út�chou všem, kte�í tento chrám navštíví. 
Tak se splní p�ání budovatele stavby a naplní se její ú�elnost. 

Tak tomu cht�l B�h. 
Vyprošujme od sv. Hedviky dary lásky a pokoje. 

 
Kostelu sv. Hedviky na ulici Družební bylo p�id�leno popisné �íslo 680. 
Firmy, které se nejvíce zasloužily o výstavbu nového kostela v Krásném Poli: 
Fa OLMEX  - výkopové práce              p. M�ch Old�ich 
Fa VAS   - výkop základových pás�            p. Slabý Jan 
Fa ASK Krava�e - finan�ní pomoc                 p. Švan�ar Leo 
Fa CANIS   - zakoupení–ob�tního stolu, ambonu, k�titelnice                  p. Rataj Jaromír 
Fa HOMOLA  - zakoupení 3 zvon�             p. Homola Mojmír 
Fa HEROLD  - oplechování st�echy, klempí�ské práce           p. Herold Rudolf 
Fa ROLIZO  - prosklení st�echy sklokarbonátem        p. Vlk Jaroslav 
Fa KALOFRIG - dodání omítacího za�ízení a omítací sm�si      p. Kubica Radim 
Fa TICHÝ a syn - vstupní dve�e, interiér, obložení zábradlí, podstavec varhan p. Tichý Josef  
Fa HUMATO  - okna, židle, lavice, konstrukce pro zav�šení zvonu    p. Hurník Ji�í 
Fa KANIA   - druhé vstupní dve�e, lavice v kostele, vstup do zpov�dnice p. Kania Petr 
Fa BAJGAR  - obklady dlažba              p. Bajgar Jaromír 
Fa GRUP Krava�e - investice reliéfu sv. Hedviky            p. Švan�ar Leo 
Fa JI
IK   - venkovní a vnit�ní omítky 
SmVak OSTRAVA - finan�ní pomoc p�i výstavb�           p. Doc. Ing. Kyncl Miroslav 
Fa KT vzduchotechnika - odv�trání soc. za�ízení          p. Bajgar Vladimír 
Fa TIPO   - stavebniny Plesná             p. 
ezá� Martin 
Fa ORBIT-Pro - zabezpe�ovací systém, montáž a uvedení do provozu  p. Krygel Igor, p. Výtisk Karel 
Ú
AD PRÁCE a ÚMob Krásné Pole - vytvo�ení pracovních míst - ve�ejné prosp�šné práce 
Kv�tinová výzdoba – paní Lu�á�ková a paní D�dochová Marie 
Manželé Gavlasovi – reliéf a svatostánek, holubice a korpus, k�ížová cesta. 
Ing. Varecha Petr a ing. Kondé Miroslav – zakoupení varhan + reproduktor� 
Hruzík Václav ml. – sádrokarton  
Foto dokumentaci stavby zajiš�ovali: Výtisk Radim a Složil Jaromír 
 
Pracovníci, kte�í pracovali na výstavb� nového kostela. Neuvádím jména pracovník�, kte�í mají 
odpracovaných mén� než 25hodin:  



Bajgar Jan, Bedná� Stanislav, Bitomský Jind�ich, Dedek Milan, Dostál Miroslav, Broskevi� Miroslav, 
Broskevi� Miroslav ml., Franko Marcel, Burián Josef, Hrazd�ra Cyril, Hrazd�ra Lukáš, Hrazd�ra Jan, 
Hurník Adolf, Hurník Kamil, Hurník Ji�í, Hurník Stanislav, Folta Josef, Hurník Pavel, Homola Pavel, Charvát 
František, Hrbá� Antonín, Palá�ek Karel, Polomský, Pavelek Antonín, Jadlovec Alois, Jur�ík Old�ich, 
Juha�ák Martin, Marek Jaroslav, Marek František, Opálka Milan, Švidrnoch Old�ich, Pieš Miroslav, 
T�ma David, Rataj Lumír, Novák Št�pán, Výtisk Josef (koval), Výtisk Josef, Výtisk Karel, Výtisk Radim, 
Výtisk Radim ml., Výtisk Václav. 
Pracovníci z ú�adu práce – nástup 2. 7. 1997. Po�ty pracovník� se m�nily každý rok: 
Martiník Luboš, Sob�vský František, Laovský Vasil, Vávra Miroslav, 
ehá�ek J., Kone�ný L., Gelnár J., 
K�ížovský, Martinek, Kozelský Milan, Latoš Milan, Novák Lukáš, Bartošík, Dostál Jaroslav. 
 

Na výstavb� nového kostela bylo odpracováno 47.231 hodin. 
Cht�l bych moc pod�kovat všem, kte�í nás podporovali nejen materiáln� a finan�n�, ale i ob��mi a 
modlitbami. 
 

Samotné vysv�cení nového kostela nato�ila TELEPACE. 
(Byla po�ízena videonahrávka, která je také k dispozici.) 
Kulturní programy: 
19. 5. 2002 – Rocková mše skupiny PRO-LOK. Muzikanti: Výtisk Radim ml., Vít Hevrle, Miroslav Broskevi�,  

Jan Prokeš, Lukáš Curylo. 
 

 
 

 



 



Nadstavba p�vodní terasy 
 
Kostelní schola m�la koncerty od roku 2001 do 2011. V roce 2004 a 2005 byly také adventní koncerty. 
U�itelé z LŠU Heleny Salichové m�li koncerty v roce 2001,2002,2003. 
K pátému výro�í vysv�cení kostela p�ijela skupina z Bratislavy – JENDRUCHOVCI. 
 
 
K�ty, svatby, poh�by 2001 – 2006 
Rok Svatby Poh�by  K�ty 
2001 0 0 4 
2002 3 15 12 
2003 1 12 5 
2004 0 6 1 
2005 2 8 2 
2006 1 6 9 
 
 

 

Kroniku napsali: Výtisk Radim a Výtisk Karel 
 
 
 

Od roku 2007 je kronika psána v rámci �KF Ostrava Pustkovec. 
 


