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„Laicky řečeno: Pokud majitelé domů 
využijí nabídku na dotaci a budou opra-
vovat, získáme peníze z projektu i my. 
Čím více domů bude rekonstruováno, 
tím více peněz dostaneme jako dotaci na 
revitalizaci sídliště. Oboje je úzce prová-
záno,“ vysvětluje pravidla projektu sta-
rosta obvodu Liana Wagnerová. 

Majitelé domů mohou získat na rekon-
strukci až 60% uskutečněných nákladů. 
Na základě první výzvy zájem projevila 
společenství vlastníků  a chystají se tři 
rozsáhlé opravy domů. Díky tomu může 
město začít pracovat na projektech revi-
talizace za zhruba 42 milionů korun.  

„V první fázi jsou v plánu opravy ko-

munikací, chodníků, veřejného osvětlení, 
obnova zeleně a v neposlední řadě rozší-
ření kamerového systému. Osvědčilo se, 
že v lokalitách pod dohledem kamer jsou 
v mnohem menší míře páchány přestup-
ky. Jsem si jistá, že obyvatelé sídliště se 
budou cítit bezpečněji,“ vysvětluje sta-
rostka Wagnerová. Další fáze revitalizace 
počítá se stavbou sportovně odpočinko-
vého areálu v místech bývalého koupa-
liště. Ovšem i ta je podmíněna dalším 
zájmem majitelů domů o rekonstrukce. 

Chystá se revitalizace sídliště za 40 milionů 
Revitalizace sídliště za zhruba 40 milionů korun se chystá v sídlišti Mojžíř, 

které je zapojeno do Integrovaného plánu rozvoje města. Projekt má ovšem 
zásadní podmínku. Současně musejí být zrekonstruovány i bytové domy.

Loni ji vyhrálo nádraží v Zahrádkách 
u České Lípy. Letos se snažilo mezi nej-
krásnější dostat i nádraží ukryté za zdmi 
mateřské školy Písnička. 

Zdejší děti totiž každé ráno při přícho-
du do školky procházejí právě nádražím. 
Šatny jsou stylizované do podoby želez-
nice, které vévodí vláček Obouváček. 

„Jedna naše paní učitelka náhodou při 
výletě našla na hlavním nádraží infor-
mace o soutěži. Napadlo nás, že by byla 
legrace přihlásit náš vláček. Jsme na něj 
pyšní. Vyráběly ho sami děti za pomoci 

učitelek. Tak jsme naše malé nádražíčko 
vyfotily a poslaly do soutěže,“ popisuje 
zástupkyně ředitelky mateřské školky 
Dana Jará. 

Překvapením rozhodně bylo, že po-
řadatelé soutěže pozvali děti do Prahy. 
Jejich nádraží se sice nemohlo umístit, 
protože by to bylo proti pravidlům. Na 
slavnostním vyhlášení soutěže ale ne-
chyběly.

„Milé děti, děkujeme za zprávu a fo-
tografie vašeho krásného nádraží a ma-
šinky s vláčkem Obouváčkem. Máte rádi 

krásná nádraží? Máte nějaké opravdické 
u vás? Namalujte nám ho! A kdybyste 
se o nádražích naučily nějaké básničky 
nebo písničky, srdečně vás zveme v pá-
tek 18. června do Senátu na slavnostní 
vyhlášení, mohly byste vítězi zazpívat, 
bude tam klavír,“ napsala Drahomíra 
Kolmanová, ředitelka Asociace Entente 
Florale CZ - Souznění, o.s., které je jed-
ním se spolupořadatelů soutěže. 

Učitelky proto s malými dětmi složily 
písničky a básničky na téma nádraží. Do 
Prahy jely s připraveným originálním 
představením a na slavnostní vyhlášení 
se hodně těšily. 

Mateřinka soutěžila o nejkrásnější nádraží
MŠ Písnička z ústeckého obvodu Neštěmice se přihlásila do soutěže o nejkrás-

nější nádraží. Tu vyhlásil Senát Parlamentu ČR spolu s dalšími organizacemi.

Zájemce o volné zahrádky hledá ob-
vodní radnice. 

V současné době je jich k dispozici ne-
celá třicítka a každý týden přibývají dal-
ší. Radnice totiž na jaře provedla kom-
pletní revizi zahrad, které pronajímá. 
Úředníci kontrolovali nájemní smlouvy 
i stav zahrádek.

„Hledali jsme zásadní nesrovnalosti 
jako například zahrádky, kde jsou ná-
jemníci  už po smrti a nám to nikdo ne-
oznámil. Dostali jsme i řadu výpovědí, 
a tak je můžeme nabízet dalším zájem-
cům,“ říká starostka Liana Wagnerová.

Obvodní radnice vlastní zhruba 350 
zahrádek v koloniích. Nájmy za metr 
čtvereční se pohybují od 9 do 18 korun 
podle lokality. Informace o záměru pro-
nájmu každé jednotlivé zahrádky musí 
být oficiálně vyvěšena na úřední desce. 
Lidé je mohou najít i na internetových 
stránkách obvodu www.nestemice.eu

„Pokud se sejde více zájemců o jedno 
místo, musí dojít k licitaci. Taková jsou 
pravidla o pronájmu městského majet-
ku. Bohužel se nám už stalo, že si sou-
časní nájemci našli své následovníky 
sami a po nás chtěli jen přepsání smlou-
vy. To samozřejmě není možné,“ vysvět-
luje postup starostka Wagnerová.

Radnice s novým nájemcem sepisuje 
smlouvu na dobu neurčitou. Pokud bude 
pravidelně platit nájem a o zahrádku se 
řádně starat, může ji mít i doživotně.

Radnice nabízí volné 
zahrádky

Jste senioři? 
Chcete osobní 

alarm?
Radnice ústeckého obvodu 
Neštěmice v rámci projektu 

prevence kriminality rozdává 300 
osobních alarmů. Jsou určeny 

seniorům, přičemž přednost mají 
tělesně postižení. 

Pokud máte zájem, zaregistrujte 
se nejpozději do 9. července na 

telefonních číslech 475 275 111/112.  
Předání se uskuteční 14.7. a 4.8. 

od 10 hodin v budově úřadu. 

Více na straně 2.

Tělovýchovná jednota v Mojžíři slavila 50 let od vzniku fotbalového klubu. Diváci mohli shlédnout například utkání 
staré gardy. Na oslavy výročí přispěla i neštěmická radnice.
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ŽELEZÁØSTVÍ

Mlýnská 397, Neštìmice
tel: 472 731 431

NABÍZÍ
- železáøské zboží, ruèní náøadí, zámky
- plotová pletiva, lana, øetìzy
- elektrické ruèní náøadí a stroje
- výroba klíèù FAB

NOVÌ V NABÍDCE
- nátìrové hmoty a øedidla
- malíøské barvy a štìtce

- vodoinstalatérský materiál, kohouty, ventily

- trubky kouøovodù

- pùjèovna elektronáøadí

ŠROUBEK

- základní drogistické zboží

„Nápad vznikl při diskuzi se seniory, 
pro které jsme už jeden preventivní pro-
jekt dělali. Staří lidé mají strach, že se při 
přepadení těžko ubrání a navíc si nedo-
káží ani patřičně hlasitě přivolat pomoc. 
Rozhodli jsme se jim proto vyjít vstříc. 
Vypracovali jsme žádost o dotaci a byli 
úspěšní. Budeme tak moci nakoupit 
na tři sta osobních alarmů,“ vysvětluje 
starostka Liana Wagnerová. Projekt v 
rámci programu prevence kriminality 
podpořilo ministerstvo vnitra. 

Osobní alarm funguje na principu 
nepříjemně hlasitého zvuku, který se 
ozve v okamžiku, kdy zloděj vytrhne své 
oběti tašku. Radnice je bude v prvé řadě 
rozdávat postiženým, a pak seniorům. 

„Vyzýváme občany, aby se ozvali, po-
kud mají o alarm zájem. Připravili jsme 
dva termíny. Spolu s alarmem totiž do-
stanou i školení od zástupců policie o 
tom, jak s ním zacházet a jak se přepa-
dení bránit,“ vysvětluje starostka. 

Pro osobní alarmy si mohou lidé při-

jít 14. července a 4. srpna od 10 hodin. 
Krátká přednáška o jejich užívání se 
uskuteční od 10 hodin v zasedací míst-
nosti. Je ale nezbytně nutné, aby se lidé 
předem přihlásili na telefonním čísle 
475 275 111 (nebo 112). Rezervaci je 
možné učinit nejpozději 9. července. 

Jde už o třetí preventivní projekt ne-
štěmické radnice. Ta v minulosti vyba-
vila bezpečnostními řetízky desítky bytů 
v bývalém pečovatelském domě, kde žijí 
jen senioři. Po krajském městě také jez-
dí speciální preventivní trolejbus, který 
varuje před kapsáři. Nejnovější projekt 
bude stát 35 tisíc korun. 

Pozor! Radnice rozdává osobní alarmy
Radnice pomůže starým a postiženým k většímu bezpečí. Připravila ve spolu-

práci s policisty další z preventivních projektů. Nakoupí a rozdá osobní alarmy. 

Obvod zažil první veřejné projedná-
vání v rámci projektu Fórum. 

To se koná pod hlavičkou Projektu 
Zdravé město a místní Agendy 21 Ústí 
nad Labem. Veřejné diskuze se zástupci 
z řad politických zástupců a úředníků 
Magistrátu a Úřadu městského obvodu 
se zúčastnilo na sedm desítek aktivních 
obyvatel Krásného Března, Neštěmic a 
Mojžíře. Těm se v průběhu dvouapůlho-
dinové diskuze podařilo vytipovat deset 
nejožehavějších problémů, které byly po-
tvrzeny i následnou anketou, jež probí-
hala od 7. do 20. května prostřednictvím 
listinné podoby i prostřednictvím we-
bových stránek městského obvodu. Do 
hlasování v anketě se zapojilo celkem 463 
obyvatel městského obvodu Neštěmice. 
Desatero problémů městského obvodu 
Neštěmice je následující (řazeno sestup-
ně podle pořadí naléhavosti problémů):
•	 Chybějící	přívoz	Neštěmice-Svádov
•	 Nepřizpůsobiví	občané
•	 Oprava	 chodníků,	 pořádek	 na	 uli-

cích
•	 Bezpečnost	v	městském	obvodě
•	 Chybějící	místní	atraktivita,	zejména	

pro vyžití mladých
•	 Nedostatek	kvalitní	udržované	zele-

ně
•	 Bariérovost	-	pošta
•	 Revitalizace	 kulturního	 centra	

„CORSO“
•	 Kontejnerová	stání	„Na	Výšině“
•	 Pozemky	Sibiřská-TONASO,	převod	

zpět na Neštěmice

O výsledcích diskuze bude nyní jednat 
vedení obvodu a také města. Mezi prv-
ními kroky vedoucími ke změnám bude 
projekt v rámci IPRM v Mojžíři, kdy se 
počítá s revitalizací celého sídliště včetně 
rozšíření kamerového systému pro větší 
bezpečnost.

Co obyvatele nejvíc 
trápí? 

Nebylo tomu jinak ani letos. Dohodli 
jsme se, že ulice, dětská hřiště i parky v 
Neštěmicích zbavíme všeho, co tam ne-
patří, aby naše obec byla čistá, upravená 
a procházky po ní byly příjemnější. Celé 
Neštěmice jsme si mezi jednotlivé roční-
ky rozdělili tak, aby bez úklidu nezůstala 
ani jedna ulička. 

Snad se na nás nebude nikdo zlobit, že 
jsme Den Země trochu posunuli a úklid 
si naplánovali na první květnový týden – 
chtěli jsme mít při práci teplo a sluníčko. 
Naše akce probíhala od  pondělí do pátku 
a každý den měl úklidovou službu jeden 
ročník.

Děti z nultého ročníku uklidily od-
padky cestou na louku pod „Lesňákem“, 
prošly uličky mezi rodinnými domky u 
stadionu. Prvňáčkové měli na starosti 
úklid kolem naší školy a dětského zdra-
votního střediska, dále pak cestu ke škol-
ní sportovní hale, okolí Mateřské školy 
ve Studentské ulici a přilehlé sídliště. 
Druháčkové  pracovali v malém parku 
v Sibiřské, uklidili i část sídliště na dru-
hé straně silnice až k Ryjickému potoku. 
Vyčistili také dětské hřiště mezi Opletalo-
vou a Seifertovou ulicí, park s altánkem a 
park u vjezdu do Neštěmic. Třeťáci prošli 
celou Mlýnskou ulici, sídliště v Železné, 
část žáků se vydala podél potoka směrem 

na Ryjice. Čtvrťáci dostali za úkol projít 
celou Seifertovu ulici, po obou stranách, 
nezapomněli ani na přilehlé ulice a okolí 
jeslí. Páťáci si vyšlápli Na Výšinu, zvládli 
posbírat odpadky v celém sídlišti.

Velké poděkování náleží panu R.Roko-
sovi z Magistrátu města Ústí nad Labem, 
správci lesů města Ústí n. L., který nám 

každé ráno rozdal úklidové pytle a pra-
covní rukavice. Počasí nám nakonec moc 
nepřálo, ale každá třída byla spokojena z 
dobře vykonané práce a odměnou nám 
bylo opékání vuřtů na louce pod „Les-
ňákem“ na ohni, který pro nás každý den 
pan Rokos připravil.

Příští rok tuto akci určitě zase zopakuje-
me. Byli bychom ale rádi, kdyby odpadků 
v našem okolí ubývalo. 

(Žáci Základní školy Ústí nad Labem, 
Hluboká 150 - Neštěmice.)

Školáci uklízeli nepořádek a tvrdí: 
Na naší obci nám záleží

Žáci I. stupně naší školy se každým rokem v rámci Dne Země, když jarní slu-
níčko ukáže na nepořádek kolem nás, pustí s elánem do úklidu naší obce a blíz-
kého okolí.

Volby do Poslanecké sněmovny par-
lamentu ČR konané ve dnech 28. a 29. 
2010 proběhly bez problémů. 

Volební místnosti zůstaly stejné jako 
při volbách do Evropského parlamentu 
v minulém roce. Tedy k žádné změně 
nedošlo. V případě nejasností se mohli 
voliči obracet s dotazy přímo na ÚMO 
Neštěmice, kde byla zajištěna nepřetrži-
tá služba po celou dobu voleb.

Volby neprovázely 
žádné komplikace

Letošním tématem se stal rasta styl, s 
nímž korespondovalo naprosto všechno 
od plakátů, vstupenek, oblečení účinku-
jících, až po samotnou atmosféru celého 
odpoledne. „Mojžířská pohoda“, tak byla 
tato akce nazvána, na vás dýchla už při 
vstupu do samotného sálu v podobě pří-

jemného reggae Boba Marleyho. A v tom-
to duchu se pokračovalo i dál. Diváci měli 
možnost zhlédnout vyjádření životního 
stylu dnešní mládeže skrze pohyb a hud-
bu. K vidění byla naprosto odlišná pojetí 
orientálního a country tance, aerobiku, 
ale i moderních tanců jako street dance 

nebo HIP HOP. Nechyběl ani mezi mlá-
deží tolik oblíbený taneční styl Tecktonik. 
Pozvání na „Mojžířskou pohodu“ přijali i 
někteří absolventi této ZŠ. V jejich podání 
zazněly písně různých žánrů a stylů.

V závěru se všichni účinkující včetně 
organizátorů celé akce rozloučili pohodo-
vou písní od ikony moderního hudebního 
nebe Rytmuse Keď si šťastny.   (Jana Čurdová)

Akademie základní školy: Mojžířská pohoda
V Národním domě se konala školní akademie Základní školy v Mojžíři. Jednalo 

se o každoročně pořádanou akci žáků, absolventů a učitelů tohoto ústavu.
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Základní umělecká škola Ústí nad La-
bem – Neštěmice, Národní 209 se může 
pochlubit výsledky žáků z jednotlivých 
tříd

Třída p. uč. M. Říhovské:
na 1. ročníku soutěžní pře-

hlídky ve hře na zobcovou 
flétnu TEPLICKÉ FLAU-
TOHRY 23.4.2010, kterou 
pořádá Konzervatoř v Tep-
licích

kategorie 0
1. místo
Eliška Scheuflerová
kategorie 1
1. místo
Tereza Gabrielová
kategorie 3
1. místo
Simona Losová

Porota udělila p. uč. Říhovské Diplom za 
výborné pedagogické vedení.

Třída p. uč. D.Veselinovičové:
na 6. ročníku baletní sou-

těže PARDUBICKÁ ARA-
BESKA 17.4.2010 s účastí 
20 baletních škol a studií z 
celé ČR

5. kat. taneční sóla
1. místo
Barbora Šlapáková
2. místo Jan Vozáb
3. místo
Kristýna Zdráhalová

5. kat. taneční skupiny
1. místo Barbora Šlapá-

ková, Jan Vozáb (na ob-
rázku uprostřed), Kristýna 
Zdráhalová

Výsledky soutěží ZUŠ

Křesťanské sdružení mladých lidí 
YMCA se svým Mateřským centrem 
Broučci, které provozuje v Neštěmi-
cích, připravuje akci 
pod názvem Rozloučení 
před prázdninami, která 
se uskuteční 28. června 
2010 od 17 hodin v pro-
storách mateřského cen-
tra Broučci.

Program je určen pro 
rodiče a jejich ratolesti, 
kteří navštěvovali zájmo-
vé kroužky a další aktivity 
mateřského centra po celý 
školní rok. Děti obdrží 
diplomy a medaile za své 
úspěchy v určité zájmové 
činnosti, některé i vysvěd-
čení z mateřského centra 
Broučci, a to proto, že pů-
jdou o krůček dál a budou 
navštěvovat mateřskou 
školu.

Své dovednosti na této 
akci předvedou holčičky z 
baletního kroužku a děti 
z pěveckého sboru Broučci. Závěrečné 
překvapení letního podvečera zatím dr-

žíme v tajnosti. 
Na prázdniny Mateřské centrum 

Broučci chystá Prázdninovou miniškol-
ku. Po celý měsíc červenec 
bude pro děti od 1,5 roku 
do 6 let otevřeno vždy 
každý všední den v čase  
od 8:00 do 12:00 hod. Za-
jištěn je odborný dohled a 
individuální přístup. Pro 
děti bude připraven každý 
den program v oblasti hu-
dební, výtvarné, pracovní 
a tělesné výchovy. 

V měsíci srpnu bude 
Mateřské centrum Brouč-
ci uzavřeno a v měsíci září 
se opět budeme těšit na 
všechny malé Broučky a 
jejich rodiče s pestrou na-
bídkou zájmových krouž-
ků a dalších aktivit. Všem 
přejeme krásné sluníč-
kové dny plné pohody a 
děkujeme za návštěvnost 
našeho mateřského cent-
ra v tomto školním roce. 

(Alena Hechterová, 
koordinátorka mateřských center YMCA)

Rozloučení před prázdninami

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Mojžíř.

p. p. č. 290/1 o výměře 686 m2 a p. p. č. 290/2 o výměře 247 m2 

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Neštěmice.

p. p. č. 1007/109 o výměře 1140 m2 a p. p. č. 1007/1 o výměře 60 m2 

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Neštěmice.

Díl č. 4 část p. č. 1236 o výměře cca 1650 m2 400 Kč/m2

 část p. č. 1239/1 o výměře cca 385 m2 400 Kč/m2

 část p. č. 1243 o výměře cca 46 m2 400 Kč/m2

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Krásné Březno - komerční využití.

p.p.č. 1682 o výměře 14 131 m2

  informace z radnice

Záměr prodeje pozemku 
MO Ústí nad Labem - Neštěmice

Záměr pronájmu pozemku 
MO Ústí nad Labem - Neštěmice
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Na jaře a v létě nenastává jen obdo-
bí častějšího pobytu v přírodě, ale také 
výskytu klíšťat. Hygienici proto vždy s 
příchodem teplého počasí připomínají, 
na co si mají lidé dávat pozor a co by roz-
hodně neměli podceňovat. Klíšťata totiž 
mohou způsobit vážné zdravotní potíže. 

Hned na úvod je důležité připomenout, 
že klíšťata způsobují dvě vážná onemocně-
ní. Jedná se o boreliózu a klíšťovou ence-
falitidu. 

Borelióza je bakteriálního původu a lidé 
ji poznají především díky tomu, že místo, 
kde se klíště zakouslo, do několika dnů 
změní svůj vzhled. Většinou zčervená a 
začne svědit. 

„V tomto případě je důležité co nejrych-
leji nasadit antibiotika. V prvním kožním 
stádiu se borelióza léčí velmi dobře. Ve 
druhém a třetím stádiu už může být léč-
ba problematická,“ varuje epidemioložka 
Lenka Šimůnková. 

Encefalitida je virové onemocnění, které 
se pozná zhruba po deseti až čtrnácti dnech 
od zasažení klíštětem. „Často to vypadá, 
jako kdyby se dostavila chřipka, objevují 
se podobné příznaky, bolesti hlavy, hlavně 
pak únava. Člověk přijde z práce nebo ze 
školy a prospí celé odpoledne. Pak to na 
pár dní přejde a pak se znovu objeví bolesti 
hlavy, někdy teplota a zvracení. Záleží na 
tom, jaká část nervového systému je posti-
žená. Měli jsme i případ, že bylo zasažené 
centrum sytosti. Bylo to u mladé dívky, u 

které si maminka myslela, že má anorexii. 
Ale nakonec testy ukázaly, že dívka měla 
klíště a prodělává zánět mozku. Projevilo 
se to pouze tím, že dívka nejedla,“ popisuje 
epidemioložka konkrétní případ. Podle ní 
je důležité vyhledat lékaře, jakmile se u člo-
věka po čtrnácti dnech po zasažení klíště-
tem objeví jakékoli zdravotní problémy. 

Boreliózou se lidé mohou nakazit od 
klíšťat z kterékoliv lokality. Objevují se té-
měř všude. 

Hygienička radí, že nejlepší prevence 
proti klíšťatům je dobře se obléknout při 
jakémkoli pohybu v přírodě, to znamená i 
při procházce do lesa a při práci na zahra-
dě. „A také je vhodné používat repelentní 
prostředky,“ dodala Šimůnková. 

Další ochranou může být očkování pro-
ti klíšťové encefalitidě, které se provádí v 
průběhu celého roku. Kdo se nechá očko-
vat teď, bude účinně chráněný zhruba od 
července. „Očkování je účinné při běžném 
schématu až čtrnáct dní po podání druhé 
dávky. Ta se dává měsíc po první dávce. 
Existuje také zrychlené schéma, které se 
liší podle toho, jestli je očkovací látka ra-
kouská, nebo německá. Mezi první a dru-
hou látkou je rozestup zhruba jeden až dva 
týdny a protilátky tak vznikají čtrnáct dní 
po druhé dávce. Při zrychleném schématu 
musí člověk stihnout do roka celkem čtyři 
dávky,“ popsala průběh očkování epidemi-
oložka. Jedna dávka dneska stojí zhruba 
500 až 600 korun. 

Lidé si musí dát pozor na klíšťata

„Hraješ s velkou jistotu, s velkým vnitř-
ním tahem a s krásným zvukem. Jen tak 
dál!“ 

„Krásně ti zní klavír, jsi muzikální a 
hraješ s napětím, bravo!“

„Stylish and musical! I enjoyed liste-
ning to you!“

 
...tak hodnotili výkon žáků naší školy čle-

nové mezinárodní poroty! Soutěž mladých 
klavíristů Prague Junior 
Note se řadí mezi nejvý-
znamnější klavírní soutěže 
u nás a každoročně se jí 
účastní nejlepší klavíristé, 
kteří spolu zápolí v pěti 
věkových kategoriích. Le-
tošní již 19. ročník soutě-
že přinesl pro naši školu 
jedinečný úspěch v podobě získání dvou 
prvních cen v 1. kategorii. O tento triumf 
se zasloužili žáci našeho klavírního oddě-
lení Roman Frič a Eva Strejcová. Úspěch je 
o to cennější, že v celé historii této soutěže 
se zatím nepodařilo získat žádné škole dvě 
vítězství ve stejné kategorii. 

V porotě soutěže, jež se konala 3.-6. červ-
na v Praze zasedli naši i zahraniční uměl-
ci a pedagogové. Předsedou soutěže byl 
prof. Akademie múzických v Praze Ivan 
Klánský, dalšími byli významní umělci 
a pedagogové z USA, Rakouska, Francie 
a Kypru. Již 19. ročníku soutěže se zú-
častnilo 127 mladých klavíristů z 55 měst 
České republiky a jednalo se tak o jeden z 
nejpočetnějších ročníků. Za zmínku sto-
jí i skutečnost, že v uplynulých osmnácti 
ročnících se hudebního klání zúčastnilo 
více než 3000 mladých klavíristů a za dobu 
své existence si soutěž vydobyla jedno z 
nejvýznamnějších postavení v republice. 
Mladí klavíristé soutěžili na půdě AMU v 
Lichtenštejnském paláci v pěti věkových 
kategoriích. Nejmladším v tzv. nulté kate-
gorii nebylo více než osm let, nejstarší ve 
čtvrté byli patnáctiletí. Povinnou součástí 
repertoáru byla skladba období baroka 
nebo klasicismu a libovolný výběr skladeb 
z dalších slohových období.

Roman Frič přes svůj věk (10 let) není 
na soutěžních kolbištích nováčkem. Na 
celostátní soutěži ZUŠ v Praze získal první 
místo, v loňském roce na „Juniorce“ ob-
sadil místo druhé a letos se mu podařilo 
vyšplhat na příčku nejvyšší. V bodovém 
hodnocení poroty se u Romana objevily i 
nejvyšší známky (25!), které se objevují po-

měrně vzácně. Eva Strejcová - rovněž dese-
tiletá - přišla na naši školu z Krupky v loň-
ském roce. Dala by se označit za „skokana“ 
roku, protože pod vedením své učitelky na 
sobě velmi zapracovala a stala se novým 
„objevem“ na letošní soutěži Prague Juni-
or note. Její první vystoupení na prestižní 
klavírní soutěži bylo maximálně úspěšné! 
Píle i talent byly zúročeny nejen výborným 
umístěním, ale navíc byli oba naši vítězové 

vybráni k účinkování na 
prestižním koncertě ve 
Vídni, který se uskuteční  
24. června. 

     Kromě bodové stupni-
ce dostává každý soutěžící 
od poroty též slovní hod-
nocení a rady. Myslím, že 
to je velmi dobrý způsob, 

který se zatím příliš nepoužívá, ale pro kaž-
dého účastníka i pedagoga je cenný. Dozví 
se totiž konkrétní připomínky poroty, kte-
ré z bodového hodnocení nejsou zřejmé 
a jež ho mohou kvalitativně posunout na 
vyšší úroveň. Učitelé tento bodový systém 
doplněný slovním hodnocením hodnotili 
kladně. Rovněž zveřejnění bodování všech 
porotců přispívá k pocitu objektivity, jež je 
v soutěžích velmi důležitá.    

Co říci závěrem? Snad jen krátké zamyš-
lení nad tím, proč vlastně v hudbě soutěžit. 
Je málo způsobů, jakými lze porovnat kva-
litu pedagogické práce na školách umělec-
kého zaměření. Mezi nejprůkaznější a také 
nejobjektivnější hlediska patří dosažené 
výsledky na interpretačních soutěžích. 
Přestože má myšlenka uměleckých soutěží 
i své odpůrce, je třeba konstatovat, že klady 
jednoznačně převažují. Soutěže mají totiž 
značný podíl na sbližování a poznávání 
metodických a interpretačních směrů a 
trendů, dávají příležitost začínajícím peda-
gogům sledovat postupy zkušenějších ko-
legů, poskytují i učiteli možnost vystoupit 
z do jisté míry uzavřeného prostředí svého 
působiště a prosadit se v náročnější konku-
renci. Úspěch v soutěži navíc zvyšuje sebe-
vědomí žáka a může ho výrazně motivovat 
k další práci. Nezřídka se stává, že právě 
dobré umístění v soutěži  přivede mladé-
ho interpreta na cestu věnovat se hudbě 
profesionálně. Vynikající výsledky žáků a 
pedagogů ZUŠ Neštěmice na prestižních 
interpretačních soutěžích hovoří o vysoké 
úrovni pedagogické práce a řadí tuto školu 
v posledních letech mezi špičku.   

(Jan Beneš, ředitel ZUŠ Neštěmice)

Na klavírní soutěži Prague Junior Note 
patřila ZUŠ Neštěmice mezi nejúspěšnější

VYSOKORYCHLOSTNÍ

INTERNET
S NÁMI TREFA DO ČERNÉHO

Dozimont s.r.o., Hlavní 200, 403 31 Ústí n. L.

KONTAKTUJTE NÁS NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 475 503 061

TURBO TARIFY NA OPTICKÝCH ROZVODECH OD 1. 4. 2010

TURBO BASIC 10000 kbps/1000 kbps 299 Kč bez DPH  356 Kč vč. DPH

TURBO STANDARD 15000 kbps/1500 kbps 399 Kč bez DPH  475 Kč vč. DPH

TURBO SPECIAL 20000 kbps/2000 kbps 499 Kč bez DPH  594 Kč vč. DPH

TARIFY PLATÍ I PRO STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍKY!


