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Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí.
Jaký užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí?

Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá.
(Kazatel 1,2-4))
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Krásy podzimu - také podzim života může být krásný (foto o. Pavel)
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Marnost nad marnost
Na titulní stránce můžete vidět fotku pavučiny vyzdobenou ka-
pičkami rosy. Po delší době jsem se šel projít do lesa a na dře-
věné ohradě  jsem si všiml několika krásných pavučin. Byly  to 
téměř jediné fotky z této vycházky. Když jsem se vracel k autu, 
nezůstala  z  těchto pavučin už  téměř  žádná. Vítr,  který  foukal, 
je  zničil.  Ještě  že  jsem  je  stačil  vyfotit.  Pod  fotku  jsem dal  ci-
tát  z  knihy  Kazatel.  Není  snadné  přeložit  latinské  slovo  „vani-
tas“. V některých biblických překladech najdeme slovo marnost, 
v novějších pomíjivost. Myslím si, že nejlépe to vystihuje právě 
pavučina: Něco velmi křehkého, jemného, co tady chvíli je a pak 
to zmizí.
Blíží se doba, kdy budeme chodit častěji na hřbitovy.  I  tam si 
můžeme uvědomit pomíjivost našeho života. Chvíli  jsme tady 
a pak zmizíme. Kdo si vzpomene na  lidi, kteří zde žili před pa-
desáti, sto lety? Právě v tomto kontextu si uvědomíme velikost 
Boží  lásky. Nikdo  z  lidí není od Boha  zapomenut.  Život,  který 
jsme dostali, je veliký dar. I když jsme tady na zemi jen několik 
let, naše duše je nesmrtelná a nikdy nepřestane existovat. Z to-
hoto pohledu je nejdůležitější náš osobní vztah k Bohu Stvoři-
teli. Tuto úvahu mohu tedy zakončit citátem knihy Následování 
Krista: Marnost nad marnost, všechno je marnost, kromě lásky 
k Bohu a služby jemu jedinému (Násl. Kniha 1 kap. 1,4) Využij-
me vzácný a velmi krátký čas našeho života k lásce, milosrden-
ství a odpuštění.

o. Pavel

Benefiční koncert
Jednou  z  akcí  na  podporu  rekonstrukce  nové  budovy  pro  zá-
kladní  školu  Salvátor  byl  benefiční  koncert  2.  října  v  našem 
farním kostele. Chtěl bych poděkovat především televizi NOE, 
skupině  Porta  Benefica  v  čele  s Marianem  Jurečkou  a  cimbá-
lové muzice Grajcar. Velkoryse nám nabídli svoje umění  i svůj 
čas bez nároku na finanční odměnu. Děkuji také Láďovi Denkovi 
za  tuto  jeho  iniciativu a za všechny, kdo mu při přípravě a or-
ganizaci  koncertu  v  kostele  i  na  faře  pomáhali.  Firmě Vahala 
děkujeme za oběd a občerstvení pro účinkující, pekárně Anežka 
z Palačova za krásné velké frgály, které jsme mohli jako dík vě-
novat televizi NOE a všem vystupujícím. V neposlední řadě patří 
dík všem, kteří buď v kostele nebo prostřednictvím televizního 
vysílání přispěli finančně. Podle určitých odhadů by se celková 
částka, včetně toho, co ještě dostaneme během reprízy koncer-
tu na televizi NOE v den 350. výročí posvěcení našeho kostela 
– 28. října, mohla vyšplhat až na půl milionu korun. Moc všem 
děkujeme. Přesná částka bude zveřejněna.

o. Pavel

Biřmování
Po roce v naší  farnosti proběhlo opět biřmování. Třetí v řadě 
– 2019, 2020, 2021. Tentokrát přijalo svátost křesťanské dospě-
losti 46 biřmovanců.  I  tady bych  chtěl moc poděkovat přede-
vším Duchu  svatému,  že nám umožňuje v naší  farnosti každý 
rok prožívat  tuto  slavnost. Děkuji  také  těm,  kdo  se postupně 
jakkoliv  zapojili  do  naší  čtyřicetidenní  přípravy  na  biřmování. 

Věřím,  že  díky  vašim modlitbám mohli  nejen  biřmovanci,  ale 
všichni, kdo s námi byli jakkoliv ve spojení, zakusit vanutí Ducha 
svatého. Velký dík patří všem, kteří pomáhali během přípravy. 
Byli  to  především  „kmotři“,  kteří  doprovázeli  biřmovance  při 
formaci Postcresima. Nebylo to jednoduché zvláště v době, kdy 
příprava musela probíhat on-line. Vyvrcholením této přípravy 
byl  tábor na konci prázdnin v Malenovicích pod Lysou horou. 
Velkou radost mám z toho, že tito biřmovanci nadále pokračijí 
ve svých skupinkách i po biřmování. Zároveň chci poprosit far-
níky o modlitby za další partu biřmovanců. Biřmování je přece 
záležitostí nás všech. I my potřebujeme stále novým způsobem 
zakoušet působení Boží lásky – Ducha svatého. Duch svatý vám 
odmění i tyto modlitby na vašich dětech a vnoučatech.

o. Pavel

Synodální proces
Papež František otevírá dveře Duchu svatému a zve celou cír-
kev k účasti na synodální cestě. Přesný překlad slova synoda je: 
společně na cestě.
Někdo řekne, že to není nic nového. Opak je pravdou. Vzhledem 
k tomu, že žijeme ve společnosti, která je velmi individualistická, 
a také v církvi v minulosti byl kladen spíše důraz na individuální 
prožívání víry a přijímání svátostí, může být pro nás synodální 
proces velikou pomocí a objevem. Dříve se o církvi mluvilo té-
měř výhradně jako o hierarchii: papež, biskupové, kněží. Změnu 
v chápání církve vnesl Druhý vatikánský koncil. Církev je přede-
vším Boží lid. A to ne jako protiváha hierarchii, ale jako spole-
čenství všech, kdo byli pokřtěni, včetně biskupů a kněží. Krásně 
to vystihl sv. Augustin slovy: „ S vámi jsem křesťanem, pro vás 
jsem biskupem.“ Hierarchické uspořádání  církve  je  třeba  chá-
pat především jako službu a ne výkon moci.
Jednoduše  by  se  slovo  synoda  dalo  přeložit  slovem  „spolu“. 
Proto  se musíme učit naslouchat  jeden druhému, musíme  se 
naučit požádat jeden druhého o pomoc anebo svoji pomoc ně-
komu nabídnout. Malé věci, které uděláme spolu, jsou ve sku-
tečnosti daleko větší, než může vykonat jakýkoliv jedinec, i když 
se na první pohled jeví tyto věci jako větší a důležitější. Jde o to, 
že vztah je důležitější než samotná existence. Náš Bůh je přece 
„vztah“. Podstata Nejsvětější trojice, to jsou vztahy mezi Otcem, 
Synem v Duchu svatém, který  je  láska. Ne nadarmo Ježíš řekl 
tato slova: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás, podle 
toho všichni poznají, že jste moji učedníci (Jan 13,34-35) Jinými 
slovy  naslouchejte  si  navzájem,  veďte  spolu  dialog,  pomáhej-
te jeden druhému. Podle toho všichni poznají, že jsme Ježíšovi 
učedníci.  Láska  bez  naslouchání,  dialogu  a  vzájemné  pomoci 
není možná. Pokud jenom toto pochopíme, pak synodální pro-
ces nebude marný.

o. Pavel

Úklid kostela
Děkuji  všem,  kdo  zareagovali  na  článek,  ve  kterém  jsem  po-
vzbuzoval farníky, aby pomohli uklízet kostel ve Valašském Me-
ziříčí. Podařilo se. Kostel se bude uklízet v pondělí a v sobotu 
po ranní mši svaté. V sobotu jsou zváni  i ti, kdo nemohou při-
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Na Postcresima  jsem  začala  letos  chodit  poprvé  a  byl  to  pro 
mě skvěle využitý čas. Když jsme dostali informaci, že se letos 
uskuteční  druhý  ročník Postcresima  táboru,  byla  jsem  si  jistá, 
že určitě pojedu. Jenže pár týdnů před táborem jsem měla ne 
úplně lehké psychické období. Ze všeho jsem byla otrávená, nic 
mě netěšilo, a začala jsem se dokonce vzdalovat od Boha. Když 
nastal den odjezdu na tábor, nebyla jsem si jistá, zda tam oprav-
du chci jet, ale nakonec (i díky donucení rodiny) jsem spolu se 
sestrou odjela. Nebudu lhát, nezačala jsem pobyt úplně nejlépe, 
z ničeho jsem neměla radost a pořád jsem na něco reptala. Do-
konce to pro mě zašlo tak daleko, že při společných aktivitách 
jsem se  i přetvařovala, aby  to nikdo nepoznal. Čas na  táboře 
plynul dál, až přišel den malého zlomu. 
Byl to den různých katechezí a také svědectví kmotrů. A právě 
jedno z  těchto svědectví mě zasáhlo. Když  jsme to v  tu chvíli 
slyšela, říkala jsem si, že to je opravdu síla a že je to asi vzkaz 
od Boha přímo ke mně. A  i  když se zdá,  že tímto svědectvím 
se můj život obrátil úplně jiným směrem, není tomu tak. Byl to 
jakýsi chvilkový stav, při němž jsem se cítila dobře, ale po pár 
hodinách jsem do toho svého otráveného stavu spadla znovu. 
Může se teď zdát, že pro mě tábor nic neznamenal a byl to zby-
tečný čas. 
Dovolte mi však vyvést Vás čtenáře z omylu. Řekla bych, že vel-
ký  zlom  (tentokrát už opravdový) nastal předposlední den  tá-
bora. Začalo to tím, že jsme vyrazili v brzkých ranních hodinách 
na východ slunce. Při této cestě jsme každý dostali malý desá-
tek růžence a společně jsme se modlili. Pro mě osobně to byla 
cesta časem, kdy jsem bojovala sama se sebou jak fyzicky, tak 
mentálně. Říkala jsem si, že tu cestu vzdám a vrátím se zpátky, 
ale  při  těchto myšlenkách mě napadlo  stisknout  v  dlani  růže-
nec. Věřte tomu nebo ne, ale v této chvíli jsem dostala takovou 
dávku energie, že mě to nakoplo na ten východ slunce vyjít až 
na samý vrchol. Byl to pocit, jako by vedle mě stál Ježíš a podá-
val mi pomocnou ruku. Když nastal východ slunce, byl  to pro 
mě čas, kdy jsem zase začala cítit pocit radosti, štěstí a naděje. 
Když jsme se vrátili po východu slunce zpátky, byla jsem jak vy-
měněná. Najednou jsem byla ráda, že jsem mezi všemi těmito 
lidmi, že trávím čas někde jinde než doma a že si užívám skvělý 
čas posledních dnů prázdnin. 
Tento den nás dále čekala celotáborová hra, na jejímž konci nás 
čekal poklad.  Znamenalo  to,  že  jste přišli  ke  stolu,  kde  seděli 
kmotři, otevřeli jste si náhodně Bibli a náhodně ukázali prstem 
na  verš.  To měl  být  váš poklad.  Když přišla  řada na mě, byla 
jsem dost zvědavá, co je můj poklad. Přišla jsem tam, sedla si 
a otevřela Bibli.  Když  jsem si  však přečetla  verš, nebyla  jsem 
si vůbec jistá, co mi to má říct do mého života. Naštěstí byl se 
mnou o. Slavo, se kterým jsem to dost probrali. Dovolte, abych 
Vám ten verš napsala „Slyšte, nebesa země, naslouchej, neboť 
mluví Jahve. Vychoval jsem děti, dal jsem jim vyrůst, ony se však 

Postcresima tábor – svědectví

proti mně vzbouřily. Kdyby nám Jahve Sabaot nebyl ponechal 
hrstku těch, kdo přežili, byli bychom jako Sodoma, podobali by-
chom se Gomoře“ (Iz 1,2.9). 
Když jsem tam seděla a o. Slavo se mnou mluvil, nemohla jsem 
tomu uvěřit,  jak moc to sedí do mého života. Pro mě to bylo 
krásné a zároveň těžké poslouchat. Bylo to, jako by mi poprvé 
v  životě  někdo  opravdu  rozuměl  a  chápal mě.  Když  jsem  po-
tom odcházela, bylo mi až do breku z toho, jak mě to zasáhlo. 
Celý zbytek dne a vlastně až do konce tábora jsem nad tím dost 
přemýšlela, co pro mě celý tábor znamenal. Došla jsem k závě-
ru že, tábor byl pro mě časem, kdy jsem si asi poprvé za život 
uvědomila, co pro mě znamená Bůh. Je to pro mě osoba, která 
mě i přes všechny nedokonalosti, přes všechno to moje reptání, 
chování a jiné věci miluje. Je to osoba, která se ke mně nikdy 
v žádné situaci neotočí zády a vždy tu bude pro mě.

Lucie Janovská

Ve farnosti Branky to v září žilo
Září  bylo,  co  se  týče  akcí,  v  římskokatolickém  kostele  v  Bran-
kách velmi živé. 12. září proběhla beseda „O dějinách branecké 
farnosti“. Účelem besedy bylo dovědět se něco o historii bra-
necké farnosti, ale zároveň také získat finanční podporu pro při-
pravovanou rekonstrukci fasády budovy fary. 
Přítomné posluchače, kterých se sešlo téměř sto z okolních obcí 
Police, Oznice, Lhota u Choryně, Choryně, Kladeruby a dalších, 
provedl historií farnosti Bc. Pavel Lasztovicza, student Katedry 
historie UP v Olomouci, kterého mnozí znají z přednášek v zám-
ku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, nebo také z dalších akcí Kul-
turního zařízení města Valašské Meziříčí.
Beseda  byla  spojena  s  prezentací  fotografií,  výňatků  z  archi-
vů a dosud dochovaných  farních  knih. Během krátké přestáv-
ky,  kterou písní Ave Maria  zpříjemnila paní Monika  Juříčková, 
proběhla zmíněná sbírka na opravu farní budovy. Díky štědrým 
dárcům se podařilo vybrat úžasných 23 tisíc korun.
Všem přítomným za jejich štědré dary poděkoval administrátor, 
P.  Ján Rimbala, který mimo jiné vyzdvihl výbornou spolupráci 
s Obecním úřadem Branky a zavzpomínal na své již dvanáctileté 
působení ve zdejší farnosti. 
Přítomen byl  také pan Josef Kundrát,  technický administrátor 
děkanátu, který pochválil příjemné prostředí kostela,  skvělou 

cházet v pondělí. Byl bych moc rád, kdyby jich bylo více a mohli 
se střídat. Věřím, že se i toto podaří. 
Tímto bych chtěl pochválit farníky z Lešné. Ti už před několika 
léty vymysleli systém, ve kterém se střídají čtyři skupinky: Per-
ná, Vysoká, Lešná a Lhotka nad Bečvou. Tak se za měsíc vystří-
dají. Děkuji za každému, kdo se zapojil.

o. Pavel
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Rok svatého Josefa
Rok svatého Josefa pokračuje a bude trvat do 8. prosince. Bylo 
by dobré využít tento vzácný čas. Každou středu a 19. každého 
měsíce je možné za obvyklých podmínek získat plnomocné od-
pustky, když se někdo pomodlí např. modlitbu 011 K tobě svatý 
Josefe. Proto také znovu v tomto čísle najdete plakátek, na kte-
rém  jsou  všechny  možnosti  odpustků  v  roce  svatého  Josefa. 
Také bych rád ještě připomněl, proč je úcta k sv. Josefu důležitá.

Svatý Josef a bible
Není snadné číst bibli. Svatý Josef byl Božím slovem formován 
od svého dětství. Díky Božímu slovu získal hlubokou úctu a lás-
ku  k  Bohu.  Věřím,  že  je  ochoten  pomáhat  všem,  kdo  ho pro-
sí o milost, aby se pro nás Boží slovo stalo pokrmem, světlem, 
štítem, mečem i navigací každodenního života. Zkus s ním číst 
žalmy.

Přímluva svatého Josefa
Sv.  Terezie  z  Avily měla  tuto  celoživotní  zkušenost. O  cokoliv 
vytrvale prosila na přímluvu sv. Josefa, od Boha získala. V sou-
časné době  je  v  knihkupectví Hosana několik  novén  či  jiných 
pobožností k sv. Josefu. Vyzkoušejte to!

Vezmi a čti!
Přečtěte si nějakou knihu o svatém Josefovi. Na faru nám přišel 
před časem balík knih o sv. Josefu. Je to známý román Jana Dob-
raczyńského Stín Otce. Kdyby měl někdo zájem, rád mu knihu 
věnuji. Nebo si alespoň přečtěte „Patris corde“ – apoštolský list 
papeže Františka věnovaný sv. Josefu. Najdete ho na stránkách 
cirkev.cz.

organizaci akce, a zároveň ocenil informace z archivů o technic-
kém stavu fary, které určitě poslouží jako podklady k připravo-
vaným opravám a rekonstrukcím.
Tato  beseda  byla  prvním,  a  zdá  se  že  výborným  počinem, 
ve prospěch získání finanční podpory pro farnost Branky. Velký 
dík všem za hojnou účast, všem, kteří přispěli, ale i těm, kteří 
přispějí bezhotovostně na č. účtu 1763541379/0800, do textu 
platby DAR.

O týden později, 19. září, se uskutečnil v naší farnosti Farní den. 
Byly otevřeny nově zrekonstruované prostory kuchyně, nájem-
ního pokoje, koupelny a společenské místnosti. Odpoledne bylo 
zahájeno  posvěcením  kuchyně  a  přestřihnutím  pásky  za  po-
mocí  starosty  obce  Branky  pana  Svobody.  Vůně  slovenského 
boršče se vinula všemi prostory a přilákala průběžně 70 hostů, 
kteří  se měli možnost  také  seznámit  s prostory  farní  zahrady, 
zahrát si biliard, fotbálek či posedět u kávy, napečených dobrot 
a zazpívat si s harmonikou hezkou písničku. Podle odezvy, která 
k nám přichází, to byla pro všechny velmi vydařená akce. Děku-
jeme za Vaši přízeň! 
V budoucnu připravujeme další akce, ze kterých již teď můžeme 
zmínit vánoční koncert či další připravovanou besedu s Pavlem 
Lasztoviczou, tentokrát na téma Branecký zámek a jeho obyva-
telé, která by měla proběhnout v měsíci dubnu příštího roku. 
Všichni jste srdečně zváni. 

Dagmar Horáková
členka Farní rady Branky

ČTYŘICETIDENNÍ PŘÍPRAVA

Život Noeho změnilo 40 dnů deště.
Mojžíš byl proměněn během 40 dnů na hoře Sinaj.
Zvědy proměnilo 40 dnů strávených v zaslíbené zemi.
Eliáš se změnil, když mu Bůh dal z jediného pokrmu sílu na 40 
dnů cesty.
Město Ninive se změnilo, když mu Bůh poskytl na změnu lhůtu 
40 dní.
Ježíš se připravoval 40 dnů na poušti na svoje poslání učitele 
a lékaře.
Apoštolové prožili s Ježíšem 40 dnů od vzkříšení do nanebe-
vstoupení.

Představte si, že od 28. října, kdy oslavíme 350. výročí posvěce-
ní farního kostela ve Valašském Meziříčí, do 8. prosince tohoto 
roku je to přesně 40 dnů!!! Podobně jako tomu bylo od Nane-
bevzetí Panny Marie 15. srpna do biřmování! Máme tedy jedi-
nečnou šanci připravovat se 40 dnů na zasvěcení svatému Jose-
fovi. Lépe řečeno zasvěcení se Bohu podle příkladu a s pomocí 
svatého Josefa. Každý může zvolit jiný způsob přípravy a mod-
litby. 8. prosince obnovíme zasvěcení farností Panně Marii a sv. 
Josefovi  svěříme  sami  sebe,  naše  rodiny,  naší  farnost,  církev-
ní  školu,  Rybičky,  Charitu,  všechna  společenství,  rekonstrukci 
nové budovy pro ZŠ Salvátor atd. Věřím, že to bude požehnaný 
čas a že nás přátelství se sv. Josefem „poznamená“ na celý život. 

o. Pavel
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zŠ salvátor
Druhý školní měsíc je tady… 
Dnes, v den uzávěrky ŽF, je 14. října. Pokud si dobře vzpomínám, 
právě 14. 10. 2020 došlo kvůli epidemii covidu-19 podruhé k vy-
hlášení mimořádného opatření a k plošnému uzavření českých 
škol. Tehdy nám to vzalo vítr z plachet a z optimistického startu 
v září a těšení se na to, kolik toho ve škole zvládneme, najed-
nou nebylo nic, jen výuka na dálku… A jak jsme na tom dnes? 
Zase jsme začali s nadšením a doufali jsme, že letos se situace 
se zavřením škol nebude opakovat a že zvládneme celý školní 
rok společně ve škole. Koronavirus je ale silný soupeř a znovu 
nám ukázal,  co zmůže: Od dnešního dne nastoupily do karan-
tény, a tím pádem na distanční výuku, žáci II., III. V. a VI. třídy. 
Zatím tyto třídy a zatím do podzimních prázdnin. Je zřejmé, že 
vyhráno nemáme a že dodržování protiepidemických opatření 
je nutností. Proto opakovaně upozorňujeme žáky na povinnost 
nosit  respirátory  (roušky)  ve  společných  školních  prostorách, 
nutnost dodržovat rozestupy a hygienu rukou. Pokud nastoupí 
do karantény i další třídy, budou mít výuku distančně, on-line 
hodiny v programu Microsoft Teams. Nemocným dětem přeje-
me brzké uzdravení a těšíme se, že se po podzimních prázdni-
nách zase sejdeme ve škole.

Magda Krupová

ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKCE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ:

Projekt v VIII. třídě – 30. výročí objevení Ötziho
Paní učitelka Jana Komoňová uskutečnila s žáky VIII. třídy pro-
jekt k výročí objevení zmrzlé mumie člověka, známé jako Ötzi. 
Ötzi je přezdívka daná dobře zachovalé přírodní mumii člověka, 
který žil v období mezi roky 3400 až 3100 př. n. l. Mumie byla 
nalezena 19. září 1991 v Ötztalských Alpách, odtud přezdívka 
„Ötzi“, na hranici mezi Rakouskem a Itálií.  Je nejstarší známou 
evropskou přirozenou lidskou mumií a nabízí nebývalý pohled 
na Evropany pozdní doby kamenné – někdy též měděné – před 
dobou  bronzovou.  Jeho  tělo  a  předměty  jsou  vystaveny  v  Ji-
hotyrolském archeologickém muzeu v Bolzanu v Itálii). Po tom, 
jak vypadal, čím byl, jak zemřel, kým byl nalezen a co se zjistilo 
podrobným výzkumem  těla,  pátrali  osmáci  ve  svém projektu 
přesně v den výročí jeho objevení. Zcela jistě to byla zajímavá 
zjištění.

Magda Krupová

Děti ze školního klubu na dopravním hřišti
Čtvrťáci měli výuku na dopravním hřišti 15. 9. a hned další tý-
den v pondělí 20. 9. jsme šli na stejné hřiště se školním klubem, 
a to jsou především třeťáci a čtvrťáci. Termíny se nám náhodou 
sešly zrovna takhle blízko. Jak to udělat, aby i druhá návštěva 
dopravního  hřiště  v  tak  krátkém  čase  byla  pro  děti  zajímavá 
a užitečná? Podařilo se nám s panem správcem domluvit, a půj-
čil nám („moto“)káry, jak si děti přály. Takže zase něco jiného. 
Potom zapnul i semafory na křižovatkách a děti se rozjely po hři-
šti. Výborně. Děti zjistily, že čekání na křižovatkách, pokud sví-
tí červená, se zdá někdy příliš dlouhé, zvláště když spěcháme, 
stejně jako řidičům ve skutečném silničním provozu. Občas ně-
kteří školáci zkusili nějaké pravidlo porušit, no, tady na hřišti jim 
to s napomenutím projde, ale povídali jsme si o tom, že pravidla 
na silnici jsou tu proto, aby chránila bezpečnost naši i druhých. 

Odměny pro děti za soutěž Matice Svatohostýnské
Možná jste také při prázdninových poutích na Svatý Hostýn za-
hlédli  v prostoru baziliky  stojany  s  vystavenými obrázky. Byly 
to obrázky dětí pro soutěž Matice Svatohostýnské „MŮJ ZÁŽI-
TEK NA SVATÉM HOSTÝNĚ“  (CO JSEM PROŽIL/PROŽILA/PROŽI-
LI JSME NA SVATÉM HOSTÝNĚ? CO MI O HOSTÝNĚ VYPRÁVĚLI 
PRARODIČE, RODIČE?) Když  jsem si obrázky prohlížela, zjistila 
jsem, kolik z nich jsou od žáků naší školy! Ve výsledkové listině 
jsou  tentokrát na  stupních vítězů Radim a Veronika Pospíšilo-
vi (VII. a  III. tř.) na 3. místě a čestná uznání a spoustu hodnot-
ných cen za svá díla obdrželi i další žáci. Poslala nám je do školy 
PhDr. Jančíková. Čestné uznání a hodnotné ceny dostali: Václav 

Návštěva na dopravním hřišti se nám líbila a těšíme se, co pro-
žijeme příště.

Anna Hříbková, vychovatelka ŠK
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Baričiak IV. tř., Eliška Baričiaková VI. tř., Helena Juránková II. tř., 
Alžběta Mrnuštíková II. tř., další balíčky s cenami dostali také: 
Beáta  Zbružová  IV.  tř.,  Ester  Hovorková,  Adriana  Cimbalová 
a Ondřej Žamboch, všichni II. třída. (Na fotografii jsou nejmladší 
oceněné školačky, někteří žáci nebyli ten den ve škole.)

Magda Krupová

Divadelní a hudební představení ZUŠ B-Art pro I. a II. třídu
Žáci 1. a 2.  ročníku se ve čtvrtek 23. 9. zúčastnili divadelního 
a hudebního představení ZUŠ B-Art. Čekala  je pohádka o Čer-
vené  Karkulce,  tentokrát  s  mírnými  úpravami,  a  seznámení 
s možnostmi hudebního oddělení včetně praktického poslechu 
nejen hudebních nástrojů. Na závěr děti obdržely pracovní list 
k pohádce a minipastelky.

Kateřina Janýšková, Ludmila Černochová

Krajský parlament Zlín 21. 9. 2021
V  úterý  odpoledne  21.  9.  2021  se  zástupci  žákovského  parla-
mentu,  Dominik  Bernkopf  a  Pavel  Petrovický,  zúčastnili  zase-
dání Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje, kde 
byli přímo účastni volby členů do nových funkcí předsednictva. 
Také jim byly představeny výbory, do kterých se naši žáci aktiv-
ně zapojili. Na příštím zasedání mají možnost s ostatními členy 
úzce spolupracovat a přispívat svými náměty a poznatky. Přeji 
chlapcům, ať jim píle a nadšení vydrží po celý školní rok.

Marie Čtvrtníčková

Dílny na SPŠS
Ve čtvrtek 30. září se v rámci společného projektu SPŠS a ZŠ Sal-
vátor uskutečnily dílny pro chlapce z IX. třídy. Během odpoled-
ne tak naši žáci mohli pod vedením mistra odborného výcviku 
vyrábět hrací kostku ze smrkového hranolu. Jejich úkolem bylo 
nejen kostku správně a přesně naměřit, narýsovat, ale násled-
ně uřezat.  Pak  již  pomocí  brusného papíru  opracovali  plochy 
do požadovaného tvaru a stojanovou vrtačkou vyznačili na jed-
notlivých stranách hrací kostky požadované hodnoty. Všem se 
dílo nakonec povedlo a spokojeni se svou prací si hrací kostku 
odnesli domů.

Hynek Mikušek

Mezinárodní den ochrany zvířat
I kdyby den 4. říjen nebyl Mezinárodním dnem ochrany zvířat, 
tak si na výročí svatého Františka z Assisi  (mimo  jiné patrona 
zvířat a přírody) ve škole vždy o zvířátkách povíme. Připomene-
me si jejich ochranu, péči o domácí i voně žijící zvířata, sdělíme 
si zajímavosti ze života ohrožených živočišných druhů. Loňské 
téma  „kočkovité  šelmy“  vystřídalo  letos  téma:  „Draví  ptáci  – 

DRAVCI“. Několik týdnů předem si třídy rozdělily vybrané drav-
ce a měly si připravit nějakou zajímavost, kterou 4. 10. zástupci 
tříd odprezentovali všem ostatním žákům, letos opět prostřed-
nictvím školního rozhlasu. A tak jsme slyšeli nejen o známých: 
jestřábovi, poštolce, káni, ale také o včelojedovi, luňákovi, ost-
říži a dalších dravcích. Děti přišly do školy v maskách nebo škra-
boškách s motivy dravců nebo jiných zvířat, někde ve třídách 
byly na ukázku  živí  ptáci  nebo vycpaný exemplář,  a  tam,  kde 
jsou ve třídě alergie, si děti přinesly alespoň plyšové mazlíčky. 
Jako  bonus  navíc  jsem  letos  do  školy  pozvala  paní MVDr.  Ka-
milu  Křupalovou  ze  Záchranného  centra  v  Hošťálkové,  která 
k nám přivezla poštolku, včelojeda a zástupce sov, které u nich 
ve stanici mají. Všem žákům po třídách je nejen předvedla, ale 
pověděla mnoho zajímavého z jejich života. Přestože nemáme 
ani zahradu, ani hřiště ani tělocvičnu, kde by asi ukázka dravců 
byla vhodnější,  způsob prezentace byl možný  i v  jednotlivých 
třídách. A věřím, že to byl pro děti velký zážitek. Některé třídní 
učitelky na I. stupni věnovaly dravcům i další dopolední hodiny 
a zakomponovaly téma do ostatních předmětů.

Magda Krupová

Školní klub v knihovně
„Kompletní výcvik superhrdiny“ 
Znáte  pohádky?  Třeba  tu O  perníkové  chaloupce?  Že  jsou  to 
hloupé otázky? Myslím,  že byste  čubrněli,  kdybyste viděli,  co 
s  takovou  klasickou  pohádkou  dokáže  udělat  několik  super-
schopností,  trocha  času,  fantazie  a  tvořivost  dětí  ze  školního 
klubu. Více už prozrazovat nebudeme. Jen snad to, že po výcvi-
ku si naši  kluboví hrdinové měli možnost v knihovně  také od-
počinout s knížkou či časopisem nebo objevit, co zajímavého si 
přečíst ať už o superhrdinech či hrdinech všedního dne.

Anna Hříbková
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Školní družina v Ekocentru
Ve  čtvrtek  7.  října  jsme  se  školní  dužinou  navštívili  Valašské 
ekocentrum a využili zajímavého výukového programu pro děti 
mladšího školního věku. Díky němu se děti dozvěděly spoustu 
zajímavých  informací. Program byl  zaměřen především na  tří-
dění  bioodpadu.  Pomocí  her  děti  zjistily,  co  je  to  bioodpad, 
kompost  a  vermikompost.  Také  si  vyzkoušely  najít  v  zahradě 
ekocentra živé půdní živočichy, které jsme si později prohlédli 
ve zvětšené podobě pod mikroskopem. Program byl velmi hez-
ky připraven a jen doufejme, že i nadále bude u dětí vzbuzovat 
povědomí, jak důležité je pro náš svět i pro nás třídit odpad.

Lenka Karolová

Oděvy v běhu dějin
Žáci V. třídy se v pátek 8. října zúčastnili výchovně vzdělávací-
ho programu na zámku Vsetín. Dověděli se spoustu zajímavostí 
o odívání  v pravěku a ve  středověku. Viděli materiály,  ze kte-
rých se vyráběly oděvy i doplňky, tkalcovský stav a různé látky, 
dověděli se, jak si lidé kdysi oděvy udržovali a hlavně si mohli 
různé oděvy  sami na  sobě  vyzkoušet  a  spolužákům předvést. 
Program byl skvělým doplněním dějepisného učiva vlastivědy.

Veronika Masopustová

Drakiáda dětí 1. a 6. ročníku
Na pátek 8. října se prvňáčci a šesťáci obzvláště těšili. Čekalo je 
totiž pouštění draků na Vrchovině. A protože šesťáci drží nad 
letošními  prvňáčky  patronát,  tak  se  vypravili  pouštět  draky 
společně. Cestou si spolu povídali a sdělovali si, jak kdo kdy už 
pouštěl draky. Na Vrchovině si vzájemně pomáhali, a když se 

třeba trošku nedařilo, trpělivě to zkoušeli znovu. Nebe nakonec 
přece jen rozzářili barevní draci, které si děti přinesly. Byli moc 
krásní!  Cestou  zpět  jsme navštívili  i místní minizoo.  Společná 
akce se dětem moc líbila. Je vidět, že se z dětí stávají opravdoví 
kamarádi.

Klaudie Pružincová, Kateřina Janýšková

Draci druháčků
V  pátek  8.  10.  proběhla  také  drakiáda  II.  třídy.  Někteří  draci 
nás při skládání pěkně potrápili, ale dobrá věc se podařila a po-
šmourné  podzimní  nebe  nad  štěpánovskou  loukou  na  chvíli 
oživili barevní dráčci a draci. Bylo slyšet dupot nohou a dětský 
smích. Když nelétal drak kamarádovi, půjčil si jej na chvíli od ně-
koho jiného. Druháci jsou prostě správná parta, která se už těší 
na další podobně vydařené akce.

Anna Hříbková

Třetí a čtvrtá třída v Divadle loutek
V úterý 12.  10.  jeli  třeťáci  a  čtvrťáci  do Ostravy na divadelní 
představení „Utíkej, myško, utíkej!“. Původně bylo objednané 
představení „Ronja, dcera loupežníka“, ale protože onemocněl 
některý z herců, nastala na poslední chvíli výměna představení. 
I přes změnu programu se představení dětem  líbilo. Atmosfé-

ra  příjemného divadla  spojená  s  úžasnými  hereckými  výkony 
představitelů myšky,  zajíce,  krtka, muchomůrky  a  hřibu  vyča-
rovala úsměv na tvářích dětí. Milým a vtipným způsobem bylo 
v představení zdůrazněno kamarádství a pomoc druhým.

Třídní učitelky Hana Havranová a Petra Mikešová
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Odívání v pravěku a středověku pro 6. ročník
Děti šesté třídy se při příležitosti Mezinárodního dne archeolo-
gie zúčastnily na zámku Vsetín vzdělávacího programu „Odívání 
v  pravěku  a  středověku  na  území  našeho  regionu“.  Podobně 
jako pár dnů před nimi páťáci se dozvěděly, jak se lidé oblékali 
v pravěku a starověku, jaké materiály a nástroje se používaly při 
výrobě oděvů. Děti se zájmem prohlížely vystavené předměty 
a v průběhu poutavé přednášky si vyzkoušely dobové oblečení, 
šperky. Prožili  jsme spoustu  legrace. Cestou ze zámku strávily 
děti ještě zábavnou chvilku na průlezkách v krásném parku.

Klaudie Pružincová a Marie Čtvrtníčková

Projekt Sdílení dílen
Ve čtvrtek 30. září a potom 14. října v rámci společného projek-
tu SPŠS a ZŠ Salvátor měli žáci 6. ročníku možnost vyzkoušet si 
práci se dřevem v dílnách učiliště. Byli rozděleni na dvě skupi-
ny, aby jim šla práce lépe od ruky a měli na práci dost prosto-
ru  a  času. Mistr  odborného  výcviku měl  pro  žáky  připraveny 
dva úkoly: hlavolam a malého robota. Pod jeho vedením si děti 
vyzkoušely, jak funguje svěrák, řezání pilkou, obrušování hran 
a ploch dřeva. Nejvíce se jim líbilo vrtání děr stojanovou vrtač-
kou. Po dotvoření hlavolamu jsme si s ním lámali hlavu i v praxi. 
Někteří žáci ho vyřešili. Výrobky se všem povedly a každý si je 
mohl odnést domů a pochlubit se rodičům.

Eva Greňová

Světový den kaše s Mary´s Meals
Mary’s Meals je organizace, která každý školní den zajistí jídlo 
pro více než 2 milionů dětí v 19 zemích světa v místě jejich vzdě-
lávání. V Malawi, Zambii a Zimbabwe se dětem běžně podává 

hrnek kukuřičné kaše obohacené o vitamíny, který jim pomáhá 
v učení a  růstu. „10.  října se slaví Mezinárodní den kaše, pro-
tože  víme,  že  kaše mění  životy“,  uvádějí  na  svých webových 
stránkách. V pondělí 11. října jsme tento projekt Mary ś Meals 
podpořili u nás ve škole. Děti před víkendem dostaly informace 
pro rodiče a do školy si v pondělí vzaly lžičku. Prostřednictvím 
školního rozhlasu se nejprve seznámily s tímto projektem a po-
tom ve třídách zhlédly dokument na téma jídlo v Africe. Během 
filmu jsme s asistentkami nachystaly pro děti ochutnávku – mis-
ky s kaší pro každou třídu. Vždy jedna kaše byla téměř totožná 
s kaší Likuni Phala (tak se jmenuje kaše podávaná dětem v Afri-
ce) – na bázi kukuřice. Tato byla prostá všech ochucovadel a do-
plňků a mohly ji ochutnat taky děti s bezlepkovou dietou. Druhá 
kaše byla ochucená čokoládou nebo malinová, jak ji děti možná 
znají a běžně  jedí.  Za dodržení hygienických opatření děti po-
stupně kaše ochutnaly. Vnímaly ten rozdíl, a i když jim chutnaly 
obě kaše, tu druhou si pochvalovaly víc.

Při té příležitosti proběhla ve třídách i mezi zaměstnanci sbírka 
na  zajištění  kaše pro děti v Africe. Částka 459,- Kč  zajistí kaši 
pro  jedno dítě na celý rok. U nás se za dva dny sešlo  (včetně 
registračního poplatku 100,- Kč) 17 405,- Kč. Částka byla dorov-
nána na 17 442,- Kč, abychom mohli přispět na celkem 38 dětí 
na jeden celý rok! Peníze jsem převedla na účet Mary ś Meals. 
Všem rodičům a dětem děkujeme za podporu a spolupráci! 
Velké poděkování přišlo také od organizace Mary ś Meals.

Magda Krupová



11



12

Markéta Krhutová získala mimořádné 
ocenění Zlínského kraje

Za přítomnosti představitelů Zlínského kraje 
byly  ve  čtvrtek  v Baťově vile  ve Zlíně  vyhlá-
šeny  výsledky ankety Pracovník  roku  v  soci-
álních službách. Velmi nás  těší,  že mezi oce-
něnými  byla  vedoucí  Azylového  domu  pro 
matky s dětmi Markéta Krhutová.

Charita Valašské Meziříčí

Sociální práce nemá v naší  společnosti takovou prestiž,  jakou 
by si právem zasloužila. Proto je velmi potřebné ukázat, že jde 
o  profesi  fyzicky  i  psychicky  velmi  náročnou,  pro  kterou  ne-
stačí mít pouze požadované vzdělání  a odborné předpoklady. 
Nezbytné je mít srdce otevřené pro druhé, pro jejich potřeby. 
A všechny tyto požadavky Markéta splňuje.
Markéta pracuje v našem azylovém domě již 20 let. Od počátku 
do současnosti prošla všemi pracovními pozicemi - od pracov-
níka v sociálních službách, přes práci sociálního pracovníka, ko-
ordinátora, až po nynější pozici vedoucí služby. To všichni, a pře-
devším ona sama, vnímají jako velmi pozitivní fakt a zkušenost. 
Markéta si tak velmi dobře uvědomuje a zná úskalí jednotlivých 
pracovních pozic, proto dokáže své kolegy podržet a podpořit 
v nelehkých situacích, které práci v azylovém domě často pro-
vázejí. Ale  také se se svými kolegy dokáže radovat z úspěchů 
a ocenit jejich úsilí v práci.
Ve své práci umí propojit svou vysokou odbornost a profesio-
nalitu s lidským přístupem. Je pro ni na prvním místě vždy člo-
věk a jeho příběh, ať už se jedná o klienta nebo kolegu. Aktivně 
a se zájmem naslouchá osobním příběhům a problémům a vždy 
se snaží najít smysluplnou cestu a konstruktivní řešení. Sociální 
pracovníci mají možnost  s  ní  konzultovat  směr  sociální  práce, 
který společně nastavují tak, aby práce respektovala osobnost 

a individualitu klienta. Ví, že je práce s lidmi v azylovém domě 
mnohdy náročná a plná emocí. Snaží se však emoce, které mo-
hou pracovníka limitovat, přetvořit v řešení situace. Její přístup 
je přijímající a lidský, proto se případné chyby, ať už pracovníků 
či klientů, vždy snaží využít k tomu, aby se služba, pracovník, kli-
ent či celý tým posunul dál a ze svých chyb se ponaučil a vytěžil 
poselství, které nese.
Markéta  se  neustále  s  velkým  zájmem  vzdělává.  Přestože  se 
může  zdát,  že  po  mnoha  letech  praxe  již  vše  viděla  a  zažila, 
sama říká, že práce s lidmi je tak různorodá, že skýtá spoustu 
nových a neobjevených situací. I proto podporuje a umožnuje 
svým podřízeným absolvování školení i nad stanovený rámec.
Svůj tým pracovníků podporuje a vede k otevřenému jednání, 
a to nejen mezi pracovníky navzájem, ale také směrem ke kli-
entům. Vztahy v  týmu  jsou velmi dobré, otevřené a upřímné, 
což může být v čistě ženském kolektivu někdy oříšek. Pokud se 
přece jen objeví náznak konfliktu, vede Markéta své podřízené 
k  otevřenému  řešení. Má  přirozenou  autoritu.  Se  svými  pod-
řízenými  nejedná  z  pozice moci,  vyznává  rovnocenný  přístup. 
Vždy je přístupná diskusi a ráda si se zájmem vyslechne pohled 
a názor druhého člověka a je také schopna uznat vlastní pochy-
bení.
Také je potřeba zmínil Markétin smysl pro humor. Ona totiž není 
jen odborník na správném místě, ale také skvělá ženská, která 
se ráda směje a umí si udělat legraci sama ze sebe. I podřízení 
si z ní mohou dělat legraci, což „jejich vedoucí“ s humorem při-
jímá.
K získání ocenění Markétě moc gratulujeme a jsme rádi, že je 
součástí naší Charity.

Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková
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Na konec své pozemské 
cesty došli

†

Valašské Meziříčí

Miroslav Výskala *26. 11. 1938 †28. 9. 2021, Podlesí 183
Božena Bajarová *16. 11. 1933 †4. 10. 2021, J. K. Tyla 632/6
Marie Kristková *14. 11. 1929 †5. 10. 2021, Podlesí 557
Karel Dobiáš *7. 2. 1959 †9. 10. 2021, Hrachovec 84

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Veronika Helena Sleziaková
Tea Martinková
Anna Marie Gabrielová
Lukáš Kuráň
Diana Anna Oszeldová
Taťána Kučírková

Mikuláš Petr Konvičný
Artur Adámek
Vojtěch Jan Žilinský
Petr Pavel Dědič
Ondřej Žilinský

Lešná

Štěpánka Vrečková Johanka Lea Juřicová

Svátost manželství přijali
Lešná
  Petr Hajda   Kateřina Hegarová

Čtěte Nezbedu a Cvrčka
Nabízíme dětem i jejich rodičům dva křesťanské časopisy, které 
mohou být jejich tištěnými průvodci v objevování duchovních 
hodnot i formování jejich postojů k lidem i světu.

NEZBEDA je zaměřen na děti ve věku od 7 do 12 let a vychází 
již  třicet  let.  Jeho  obsah  tvoří  například  rozhovory  se  zajíma-
vými a inspirativními lidmi, příběhy, články o lidech, kteří nám 
mohou být příkladem vytrvalosti, poctivosti a víry, komiksová 
zpracování životopisů světců, rubriky pro šikovné ruce a bystré 
hlavy,  zajímavosti  z  přírody  i  techniky  a  oblíbená  stránka  hu-
moru. Svým obsahem také reaguje na aktuální liturgickou dobu, 
ve které je časopis vydáván. Nezbeda vychází 11x ročně, prázd-
ninové dvojčíslo je rozšířeno.
CVRČEK  je volitelnou přílohou Nezbedy a je zaměřen na před-
školní děti. Každé číslo je tematicky zaměřeno na rozvoj někte-
ré vlastnosti nebo dovednosti. Spolu se svými rodiči tak může 
malý čtenář pomocí kreativních článků  i aktivit  formovat svůj 
vztah k Bohu, lidem i ke světu.

Další informace i ukázky: www.casopisnezbeda.cz
Na vyžádání zdarma zasíláme ukázkové výtisky.

Leoš Hrdlička, šéfredaktor Nezbedy
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Biřmování - Valašské Meziříčí 25. září 2021 - biskup Antonín Basler foto Josef Knápek
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