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V sobotu 3. října jsme měli naplánován autobusový zájezd do Úštěku. Do poslední chvíle
jsme se obávali, že jej budeme muset zrušit buď kvůli počasí, nebo kvůli koronaviru. Ale
štěstí nám přálo, počasí bylo slunečné a teplé, ani žádná opatření kvůli viru nám v cestě
nebránila. Autobus nás dovezl do Ostré a odtud jsme vystoupali na barokní poutní místo
Kalvárie. Je zde křížová cesta a tři kaple, vše bylo nedávno restaurováno a celý komplex
působí velmi pozitivně. Užili jsme si krásného rozhledu, bylo vidět na město Úštěk i na
kopce v Českém Středohoří. Někteří šli delší trasu ke skále nazvané Opičí hlava a museli
se stejnou cestou vrátit zpět.
Všichni jsme pokračovali Ptačím dolem ke zřícenině skalního hradu Helfenburk, který
jsme si důkladně prohlédli. Vystoupali jsme i na věž téměř potmě po uzoučkém točitém
schodišti, ovšem výhled na okolní krajinu stál za to. Zpět jsme se vraceli Ptačím dolem a
potom i po silnici a vyhlíželi nějaké občerstvení. Objevili jsme jej na hřišti kousek od
města a posilnili se klobáskou a pivem. Do Úštěku jsme vystoupali po schodech, protože
město leží na skalním ostrohu. Navštívili jsme hradní kavárnu, která je nově vybudována
v nádvoří hradu. A potom už v rychlosti zajímavosti, jako je náměstí s gotickými domy,
městské opevnění s Pikartskou bránou, kostel sv. Petra a Pavla a nakonec známé Ptačí
domky. Ty byly postaveny pro italské dělníky, pracující na výstavbě trati LitoměřiceČeská Lípa kolem r. 1900. Zašli jsme také k rybníku Chmelař, kde byl otevřen kemp a
občerstvení. Shodli jsme se na tom, že od naší poslední návštěvy před několika roky se
Úštěk změnil na krásné upravené město s opravenými památkami.
Autobus už nás čekal u nádraží, nasedli jsme a odjeli domů. Tímto zájezdem jsme uzavřeli
zájezdovou sezónu a konstatovali, že i přes problémy s koronavirem jsme letos ušli mnoho
kilometrů a poznali spoustu krásných míst v naší republice.

