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Dětský svět Kateřinu Neužilovou baví
Kateřina Neužilová, maminka tří dětí ve věku dvou, pěti a jedenadvaceti let, se do Valašské Bystřice přistěhovala před dvěma roky z Ostravy. Ve svém bývalém působišti s mladší
dcerkou docházela do mateřského centra a něco podobného hledala i na Valašsku.
„Dojíždění do Rožnova, obzvláště
v zimě, bylo pro mne s dvěma malými
dětmi náročné,“ uvedla pro Spektrum
Rožnovska jedenačtyřicetiletá Kateřina
Neužilová. „Obrátila jsem se proto na
Obecní úřad ve Valašské Bystřici, kde
mi vyšli vstříc, a Herničku jsme otevřeli
loni v lednu. Jednou týdně v úterý se
scházíme od devíti hodin v klubovně
ve Společenském domě U Pernických.
Maminky připravují pro děti společný
program, učí je básničky, hrají pohádky

s loutkami, čtou nové říkánky a vymýšlejí různé pohybové aktivity, zkoušejí
hru na jednoduché rytmické nástroje,
například na ozvučná dřívka, chrastítka, kastaněty apod. Zpívají nové
písničky, tančí, a co je důležité, zvykají
si na kolektiv dětí a rodičů.V Herničce
je dobře malým návštěvníkům i jejich
maminkám. Ty jsou totiž na mateřské
dovolené a na společných setkáních se
rády podělí o poznatky z výchovy ratolestí.

Výtvarné dílničky
Na popud žen, jejichž děti dříve chodily do Herničky a v září 2012 nastoupily do mateřské školy, založila Kateřina Neužilová o měsíc později ještě
středeční odpolední Výtvarné dílničky.
Malí šikulové se učí malovat pastelkami, voskovkami, temperami, inkoustem a prstovými barvami, procvičují si
techniku stříhání i lepení a navlékají
korálky. Těší se na dětský den, indiánskou stezku, pouští papírové lodičky po
řece, cestují pohádkovým lesem a opékají buřtíky.
Při zřizování těchto aktivit Kateřině
Neužilové nikdo nepomáhal. Inspirativní náměty hodně čerpá také na internetu. A kde nachází finanční prostředky
na provoz Herničky i Výtvarných dílniček? „Z obecní pokladny jsme loni i letos
získali malou dotaci, za kterou jsme moc
vděčni. Koupili jsme výtvarný materiál
a také koberec, aby si děti nehrály na
studené podlaze. Za pronájem klubovny
platíme pokaždé jednorázový poplatek
50 korun, který s maminkami vždy hromadně uhradíme.“
Úterních a středečních setkání se
zúčastňuje zhruba deset maminek
s dětmi. Klubovna se jim moc líbí, i když
není vyzdobena pohádkovými motivy.
V jiné dny totiž slouží seniorům a dalším zájmovým organizacím ve Valašské
Bystřici. Stačilo jen termíny schůzek
zkoordinovat a spokojeni jsou všichni.
MTA, foto 2x: Veronika Fojtíková

Výtvarné dílničky jsou na programu každou středu od 14.30 do 16.30 hodin.

Zprávičky
" Sedmnáct chlapců a děvčat se zúčastnilo
místního kola výtvarné soutěže nazvané
Požární ochrana očima dětí. Všichni
postupují do krajského kola.
-PF-

Kateřina Neužilová (na snímku s dětmi) vede Herničku i Výtvarné dílničky bezplatně.

Přípravy na jaro vrcholí
To se týká i celeru, o který je mezi
místními zahrádkáři také velký zájem.
Začátkem března v našich sklenících
vyséváme letní saláty, kedlubny giganty,
v polovině měsíce pak přichází na řadu
rajčata. Jsou míň choulostivá na teplotu u vzcházení a klíčí kratší dobu. Na
Valašsku je oblíbená a výnosná odrůda
Tornádo, žádány jsou rovněž třešňová
a jiná maloplodá rajčata. Všechna se
dají pěstovat i ve kbelíku na balkoně či
terase.
Po celou dobu vegetace rostlin
nesmíme zapomínat na výživu a obranu
proti chorobám a škůdcům. Dbáme na
ošetření fungicidním přípravkem proti
padání klíčních rostlin. Tato houbová
choroba poškozuje krčky mladých
semenáčů a může dokonale zmařit celý
vzcházející výsev. Aby rostlinky přinášely radost a bohatou úrodu, řádně je
přihnojujeme pravidelnou zálivkou
nebo jim výživu opatříme již při jejich
vysazení. Jedná se o dlouhodobě působící hnojiva, jež jsou v dnešní uspěchané době hodně vyhledávána a jejich
použití šetří náš drahocenný čas.
Martina Smočková
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Jak si vedly juniorky na Mistrovství světa
v Sofii?
Nejen Zubří,
ale celé Česko reprezentovala první dubnový víkend
v bulharské
Sofii na Mistrovství světa
v estetické skupinové gymnastice juniorek děvčata
z oddílu TJ
Gumárny pod vedením trenérek Hany
Šírové a Jany Šírové. Na tento závod
25 týmů z Ruska, Bulharska, Finska,
Kanady, Estonska, Dánska, Německa
a dalších zemí se Zubřanky připravovaly fyzicky i psychicky. Byť byly hodně
nervózní, dokázaly se zkoncentrovat
a předvedly svou sestavu tak, jak umí
nejlépe. Ve světové konkurenci obsadily
krásné 20. místo v tomto složení: Daniela Martinková, Tereza Hrachovcová,
Valentina Havlová, Dominika Chudáčková, Barbora Bergová, Karolína Davidová a Klára Chlápková. Pro děvčata to
byla obrovská zkušenost. Ještě je čekají
závody ESG Cup v České republice
a Světový Challenge Cup ve španělské
Barceloně začátkem května.
-MTA-

" Karel Plíhal vystoupí v Klubu Zubří
v pátek 26. dubna od 18 hodin. Vstupenky v předprodeji jsou za 170 korun,
před koncertem za 200 korun.
-LP-

Foto: Pavla Volková
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Gabrielu Cábovou, předsedkyni
oddílu moderní gymnastiky
TJ Gumárny Zubří:

Pozvánky

Výsadba surfinií v zuberském skleníku.

Andersenovou noc prožilo 5. dubna 21 dětí.
Než ulehly do spacáků, poslechly si pohádky a zahrály vědomostní soutěže. Svá přáníčka malí čtenáři pověsili na Andersenovník před knihovnou. Foto: Petr Fusek
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Ještě míváme doma vánoční stromeček
a již pomýšlíme na výsevy rostlin v našich
sklenících OSEVY PRO, Výzkumné stanice travinářské v Zubří. Abychom byli
včas připraveni na jarní sezonu, v první
polovině ledna vyséváme salát, kedlubny,
papriky a celer. Ideální je jejich klíčení ve
speciálním substrátu na okenních parapetech a velmi blízko topení. Zvláště u paprik se pozná, zda je hýčkáme v dostatečném teplu. Jsou totiž velmi náchylné na
změny teplot a dovedou pěkně potrápit.
Osvědčily se nám odrůdy s dobrou výnosností Amy a Lidya. Ve sklenících se daří
i kapiím.
Nezapomínáme ani na bylinky
a kytičky. V průběhu února, kdy začínáme přepikýrovávat celer a přesazovat
papriky, vysejeme astry. A začínáme přihnojovat výsev salátu a kedlubnů. Používáme dlouhodobě rozpustná hnojiva,
která sazenice dobře prokoření. Rostliny navíc posilujeme listovými postřiky
s výživou, která zvyšuje jejich vitalitu.
Salát i kedlubny máme pro nedočkavé
pěstitele připraveny k výsadbě do skleníků
nebo pařenišť už od března. Na záhonky se
ale mohou sázet až po ledových mužích.

" Hasičská pouť na Svatém Hostýně se
koná v sobotu 27. dubna. Odjezd autobusu z Valašské Bystřice je v 7 hodin od
Kelnarů.
-INF-

" Klub turistů v Zubří zve milovníky
pěší chůze na Helfštýn v sobotu 27.
dubna. Sraz je na zuberském nádraží,
odkud se vlakem odjíždí v 6.48 hodin
do Valašského Meziříčí a následně pak
do Lipníku nad Bečvou.
-VZ-

Rozprava před závodem dubnového Mistrovství České republiky v Zubří v kategoriiích 1:24 a 1:28.

Automodeláři slaví úspěchy
Zuberští automodeláři letos v březnu
poprvé ve své historii zorganizovali
Mezinárodní mistrovství České republiky v dálkově řízených modelech aut.
Uskutečnilo se v Zubří ve dnech 23. až
24. března v místní školní tělocvičně, kde
se po kobercové autodráze projíždělo celkem 144 modelů ze 16 klubů od Prahy až
po Košice. Nejstaršímu ze 129 závodníků
bylo 84 let, nejmladšímu pak pouhé čtyři
roky. Jak uvedl pro Spektrum Rožnovska
Jaroslav Janošek, předseda Klubu modelářů ze Zubří, v kategorii 1:28 se nejlépe
dařilo sourozencům Michalu a Markétě
Vítámvásovým z Hrotovic u Třebíče.
Spanilou jízdu v kategorii 1:18 předvedl
Marek Schiller z Vizovic, který vybojoval třikrát první místo. Domácí závodník Jakub Šimurda získal dvakrát druhé
a jednou třetí místo. V tu chvíli ještě netu-

šil, že o týden později přiveze do Zubří
juniorský titul mistra České republiky
a celkové čtvrté místo v kategorii 1:10
Electric Track. Mistrovství se konalo ve
Rtyni v Podkronoší.
Šestnáctiletý Jakub se věnuje modelářskému koníčku od léta 2008 a zúčastnil
se již i několika zahraničních soutěží.
V současné době se intenzivně připravuje na zahájení letní sezony, která
začne květnovým mezinárodním závodem automodelářů v Trenčíně.
MTA, foto: Jakub Šimurda
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