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CELOKRAJSKÉ DOŽÍNKY
ÚSTECKÉHO KRAJE
17. září 2016 – Peruc
9. ročník
Již podeváté se konaly 17.9.2016 celokrajské dožínky na Peruci v okrese Louny,
které jsou svátkem zemědělců a oslavují sklizeň úrody. I přes velmi nepříznivé
počasí sem zavítalo hodně návštěvníků, neboť dožínková slavnost na Peruci je
vždy velmi navštěvovanou tradiční akcí.
Na úvod nechyběl dožínkový průvod s hudbou, mažoretkami, kočáry s koňským
spřežením, které vezly naše hosty, zemědělská technika, atd.
Dožínky zahájil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který uvedl, že
„Právě akce, jako jsou krajské dožínky, ukazují, že Ústecký kraj není jen
regionem průmyslu, ale také zemědělství, které má nezastupitelnou úlohu
v hospodářství kraje i zaměstnanosti.“
Dožínek se zúčastnili také Jitka Sachetová a Ing. Ladislav Drlý – radní Ústeckého
kraje, prezident AK ČR Ing. Miroslav Toman, CSc., předseda zemědělského
svazu Ing. Martin Pýcha, starosta městyse Peruc Ing. Radomír Bláha, předseda
zemědělského družstva Peruc Ing. Tomáš Jonáš a předseda Krajské agrární
komory Ing. Jaroslav Brožka. Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu zemědělské
techniky, přehlídku řemesel a výrobců z našeho kraje.
Také OAK Most přispěla k této krásné akci stánkem s regionálními výrobky a tak
mohli návštěvníci ochutnat velmi dobré a kvalitní výrobky a také zakoupit od
těchto výrobců:

výrobek

výrobce

vítěz roku

Čongrády s.r.o., Ležky
Polabské mlékárny, provozovna
Varnsdort
Jaroslava Michalcová, Roudnice
nad Labem

2016

LoPe Fruit s.r.o., Šepetely

2016

Severofrukt, a.s., Trávčice

2016

Ing. Radek Geletič, Lovosice

2016

Menčíkova podkova

Varnsdorfské uzeniny, Varnsdorf

2015

Kocour IPA Samuraj
Čertovsky dobré a křupavé
brambůrky solené
Kocour světlý ležák

Pivovar Kocour, Varnsdorf

2015

Slavomír Hadrava, Hradiště

2015

Pivovar Kocour, Varnsdorf

2012

Tradiční játrová paštika
Gouda kozí sýr
Makovec bez mouky
Jablečno-rakytníková šťáva
s dužinou
Jablka sušená-kostky
Květový med-lipový

2016
2016

doplňkový prodej

Kromě našeho stánku zde prezentovali a prodávali své výrobky severočeští
potravináři ze soutěže o značku „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého
kraje – kraje Přemysla Oráče“ a ze soutěže „Regionální potraviny“, a to:





Farma Létající Koza – kozí, ovčí a kravské sýry
Jakub Laušman, Držovice – různé druhy sýrů
Moštárna Louny In. – různé druhy ovocných moštů
Lounský žejdlík s.r.o. – pivo

O všechny výrobky Ústeckého kraje byl velký zájem a všem výrobky velmi
chutnaly.
Krajské dožínky doplňoval pestrý kulturní program a návštěvníci se i přes
nepříznivé počasí dobře pobavili.
Celou akci zorganizoval městys Peruc a OAK Louny, jimž patří velké poděkování.
Projekt byl organizován za finanční podpory Ústeckého kraje pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a byl zařazen mezi
nejvýznamnější akce Ústeckého kraje, tzv. „RODINNÉ STŘÍBRO“.
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