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LITOMĚŘICKO | Region
Vítěz závodu veteránů získá
víkendový pobyt na zámku

Krátce
Do patra se vozíčkáři dostanou
pomocí schodolezu

Šoféři starých vozů
si to v sobotu rozdají
v závodu o pohár
hraběte Chotka.

SCHODOLEZ umožní klientům Domova s pečovatelskou
službou pohyb z přízemí do patra. Foto: Roman Gazsi

Terezín – Město obdrželo z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci zhruba čtyři
miliony korun na zlepšení prostor a služeb v Domově s pečovatelskou službou, které využívá 20
klientů. První akcí, jež byla z těchto prostředků
uhrazena, je schodolez pro vozíčkáře. Ještě během
jara budou v objektu provedeny stavební úpravy a
vybuduje se výtah. Díky tomu budou moci pečovatelky plnohodnotně pracovat v přízemí i patře. (se)

Nadační fond
rozdělil finance
Velké Žernoseky –
Osmdesát tisíc korun
rozdělila mezi tři žadatele výběrová komise
Nadačního fondu Evy
Matějkové.
Stejnou částku 30 tisíc
korun dostaly Hospic sv.
Štěpána v Litoměřicích
na pokračování kvalitní
hospicové péče o nevyléčitelně nemocné pacienty a ústecká organizace Svazu tělesně postižených na nákup
kompenzačních pomůcek. Dvacet tisíc korun
pokryje léčebný pobyt
handicapovanému šestiletému Tobiasovi.

„Synovi loni pomohl
týdenní diagnostickoterapeutický pobyt
v Brně, rádi bychom tam
s ním jezdili pravidelně
minimálně jednou ročně,“ zdůvodnili žádost
Alena a Petr Böhmovi.
Fond vyhověl a požadovaných 10 020 korun
navýšil na 20 tisíc.
Od prosince 2014 fond
pomohl dvaceti žadatelům částkou 558 511 korun. Jeho cílem je podpora zdravotně sociálních aktivit. Další žádosti bude výběrová
komise projednávat na
podzim. (se)
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Ústecký kraj – Rozkvetlý
park zámku ve Velkém
Březně na Ústecku si v sobotu 5. května užije nablýskanou nostalgii s vůní benzínu.
Už po sedmnácté se sem na
svých vozech a motocyklech
sjedou příznivci veteránů,
aby se utkali v závodu o pohár hraběte Chotka.
„Na trasu vyrazí asi 64 posádek,“ řekl Dan Slapnička,
tajemník Veteran Car Clubu
AMK Česká brána, který akci
pořádá.
Soutěže se zúčastní moto-

cykly, osobní a malá užitková vozidla do roku výroby
1965. Vojenská vozidla, vyjma motocyklů, jen ze starší
kategorie do roku výroby
1950. „Z vozidel, která už
dobře znají účastníci a diváci
soutěže, přijede bílá replika
amerického vozu Auburn
Speedster z roku 1936. Radost bude vidět na silnici
Pragu Picollo (ročník 1926),
Pragu Lady (1933) i Pragu
Baby (1938),“ prozradil Slapnička.
Závod startuje v 10 hodin.
„Trasa vede přes Valtířov,
Svádov a Olšinky na Střekov
a Brnou, kde je první soutěž.
Letos budou soutěže nové,
nechejte se překvapit. Z Brné
jedeme podél vody do Litoměřic, cestou nás čekají
úkoly ve Velkých Žernosekách a v Trnovanech. Cíl

první etapy je v Ploskovicích,“ řekl Marek Slapnička,
syn hlavního pořadatele
a vedoucí tratě.
OBĚD A PROHLÍDKA
Na zámku bude pauza na
oběd a prohlídku památky,
vyjede se po obědě a odpočinku. „Zde máme první
soutěž zpáteční jízdy, úkol
zručnosti. Následují Býčkovice a Třebušín, tam otestujeme zeměpisné znalosti
jezdců á la TV soutěž Máme
rádi Česko,“ slibuje autor letošní trasy. „A pak přes Rydeč a Lhotu pod Pannou až
do cíle na zámek Velké Březno, kde kolem páté vyhlásíme vítěze,“ doplnil.
Vítěz závodu získá nejen
pohár a šampus, hlavní cena
je velké lákadlo: víkendový
pobyt s rodinou ve svateb-

ním apartmá velkobřezenského zámku.
Na řidiče čeká šest nových
soutěží. „Budou zručnostní
i vědomostní, tři kontroly na
etapě do Ploskovic, tři zpátky,“ prozradil Slapnička
mladší.
„Jedou krásné vozy, třeba
Peugeot 28, 172 M z Teplicka
– unikátní kousek. Takových
u nás moc nebude,“ doplnil
jeho otec. Tajemníkem ústeckého klubu je čtvrtstoletí.
Těší ho, že přibývá mladších
jezdců. „Většinou převzali
žezlo po rodičích. Rychlá rota
z Chomutova zdědila pěkné
veterány, i mezi motocykly
se hlásí pěkné kousky. Třeba
Standard Kurier luxus ročník
1935 z Jirkova, zajímavá
značka motorek je Victoria
Aero Kr 8 1934,“ dodal tajemník.

VÝSTAVA UKAZUJE ODKAZ LUTERSKÉ ŠLECHTY

INZERCE

Potraviny Lachman
Dlouhá 23, Litoměřice | Tel.: 416 731 371

LUTERSKOU ŠLECHTU na Děčínsku a Ústecku představuje
výstava Sola Fide – Pouhou vírou, která se koná na děčínském zámku. Představuje odkaz například Salhausenů nebo
pánů z Bünau a v prostorách bývalé zámecké knihovny uka-

Dárkový koš či balíček
od firmy Potraviny Lachman
vždy mile potěší.

zuje unikátní exponáty vztahující se k 16. a začátku 17. století. Součástí výstavy jsou v rámci doprovodného programu
také prohlídky kostelů v Benešově nad Ploučnicí, Svádově,
Valtířově a Krásném Březně. Foto: Deník/Karel Pech

Problémy s vodou se v Prackovicích zklidnily

Zajišťujeme občerstvení
pro Vaše slavnostní chvíle.
Obložené mísy 1 kg - od 220 Kč
Široký sortiment chlebíčků 9-11 Kč/ks

dbi_1029431-01

Na Vaší návštěvu se těší
kolektiv Potraviny Lachman

Pokračování ze strany 1
Třetina z dotace se bude
ještě investovat do oprav
kanalizace. „Souběžně s výstavbou čistírny provedla
vodohospodářská firma
průzkum po celé její délce,
označila poškozená místa
včetně šesti předávacích
stanic. Kanalizace se nachází většinou v tělese komunikace spojující obě
místní části, má nový ži-

vičný povrch, proto se musí
vyhledat technologie, která
pracuje hodně citlivě,“ doplňuje starostka.
Se změnou hydrologie se
narušila prameniště pitné
vody, která se sváděla do
několika vodojemů za obcemi. Provozovatel proto
musel v roce 2016 přistoupit k napojení obce na vodu
z úpravny Velké Žernoseky.
To se některým lidem nelí-

bilo, upozorňovali na změnu chuti. Analýza odebraných vzorků však ukázala,
že nový zdroj splňuje
všechny požadavky legislativy.
„Některé obce mají nedostatek vody, my si na to
nemůžeme stěžovat. Na
svazích je řada pramenů,
jejichž tok, stejně jako odvedení povrchové vody bylo
narušeno, proto někde voda

zmizela a jinde se objevila.
To je třeba napravit. Obec
se o to stará a věřím, že to
zvládne. Vodu jsem pil před
změnou dodávek a piji i
nyní, čich ani chuť mě ještě
neopustily a nevidím v tom
žádný rozdíl. Ti, co se ke
kvalitě vody vyjadřovali
kriticky, bývají kritičtí ke
každé změně, jež v obci
nastane,“ sdělil svůj názor
Jan Vojna.
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