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Krajské informační středisko pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje
tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

Ve dnech 27.6.-28.6.2014 proběhla pod záštitou ředitele Vyšší odborné a Střední 
odborné školy Ing. Josefa Nehyby v Roudnici nad Labem oslava 150. výročí 
založení školy.

Byli jsme požádáni vedením školy, zda bychom při této oslavě provedli ochutnávky 
regionálních potravin a potravin ze soutěže „O nejlepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“.

Tuto nabídku jsme přijali, ač ve stejném čase jsme prováděli ochutnávky soutěže 
„Regionální potravina Ústeckého kraje“ v Teplicích před obchodním centrem 
Olympia.

Máme rádi naší mladou zemědělskou generaci, která vyrůstá v našich zemědělských 
školách v Ústeckém kraji, neboť ta by měla nahradit a posílit naše zemědělství, 
neboť většina zemědělců je již v důchodovém věku. 

Na ochutnávku jsme přivezli tyto výborné výrobky našich výrobců:
 masné výrobky výrobců 

o pana Vojtěcha Strausse z Mostu
o pana Vlastimila Chovanečka z Rodinné firmy s.r.o. Litoměřice
o a Uzenářství s.r.o. Jaroslava Ježka ze Saběnic

 pivo – polotmavý ležák 12° - z firmy MOSTECKÝ KAHAN s.r.o. z Mostu
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 jablečné mošty odrůdové – z firmy LoPe Fruit s.r.o. Šepetely od paní Petry 
Krausové, mošty jsou vyráběny z vlastních vyzrálých jablek z Českého 
středohoří

 ozdobné perníčky – perníkářky paní Jitky Horčičkové z Dubí – firma Dubský 
perník

 chléb a pečivo – z firmy OERTELT s.r.o. z Mostu
 cukrářské výrobky – paní Jaroslavy Michalcové z Roudnice nad Labem

O všechny tyto regionální potraviny byl velký zájem a návštěvníci hodnotili vysokou 
kvalitu ústeckých výrobků velmi dobře.
Náš stánek navštívilo cca 1.000 návštěvníků, bývalých i současných absolventů 
školy a hostů.

Slavnost 150. výročí zahájení školy se zdařila a poděkování patří všem 
organizátorům této krásné akce a zejména řediteli školy Ing. Josefu Nehybovi a Mgr. 
Sáše Nelibové, předsedkyni správní rady Nadačního fondu Rozvoj Roudnice nad 
Labem.

Ochutnávka potravinářských výrobků se konala mimo plánované ochutnávky 
v projektu „Regionální potravina 2014“.
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