NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE ÚSTECKÉHO KRAJE 2016
Název aktivity

IX. Krajské dožínky Ústeckého kraje

Krátký popis aktivity

Jedná se již o IX. ročník Krajských dožínek Ústeckého kraje, které jsou velmi populární s
bohatým kulturním programem












dožínkový průvod, jízda v kočárech tažených koňmi, jízda na koních, průvod
alegorických vozů
předávání dožínkových věnců a kytic
bohatý kulturní program na 3 místech v Peruci pro mladou, střední generaci i seniory
práce sokolníků, vystoupení kejklířů a šermířů
atrakce pro děti
výstava chovatelů z Ústeckého kraje
výstava zemědělských strojů, zařízení a mechanizace pro zemědělskou výrobu, která je
nejvíce navštěvovanou výstavou
ochutnávky regionálních výrobků
ochutnávky výrobků KLASA
ukázka řemesel
pestré občerstvení na mnoha místech v Peruci
V rámci devátého ročníku Krajských dožínek Ústeckého kraje se uskuteční 43. ročník
mistrovství České republiky v orbě

Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity
Rozsah aktivit
Časové období akce
Cílová skupina

Uspořádání tradiční kulturně/společenské akce nejvyšší kvality v Ústeckém kraji a s tím
spojená i propagace celého regionu
Kulturně/ společenská
krajský
17. 9. 2016
Děti, mládež, střední generace a senioři

Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků 5 - 6 tisíc návštěvníků
aktivity
(nepovinné)
Místo realizace aktivity
Peruc (zámecký park, náměstí E. Filly a fotbalové hřiště)
Očekávané výsledky/dopady/výstupy
Propagace Ústeckého kraje, propagace regionálních výrobků, zemědělských produktů, ale je
také propagací českého zemědělství a přehlídkou toho, co se u nás pěstuje a vyrábí s možností
ochutnat a nakoupit oceněné výrobky, ale také ovoce a zeleninu, sýry, mošty, pekařské výrobky
a další zboží. Po celý den je zajištěn bohatý kulturní program pro všechny obyvatele a
návštěvníky.
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Hrubý odhad: 0,6 mil. Kč ; Ústecký kraj pravidelně přispívá z Fondu Ústeckého kraje
Financování
Vícezdrojové
Hlavní organizátor aktivity
Městys Peruc
Stručný popis činnosti pořádající organizace Organizování společenských akcí s pozitivním mediálním dopadem na region a Ústecký kraj
(pokud se nejedná o odbor KÚ)
Identifikační údaje – Adresa (pokud se nejedná o Městys Peruc, Oldřichova 49, IČO: 00265 331, DIČ: CZ 00265 331
odbor KÚ)
Kontaktní / zodpovědná osoba
Radomír Bláha
Pozice
Starosta městyse Peruc
Telefon
607982661
Email
blaha@peruc.cz
Reprezentant organizace – např. jednatel Jitka Svobodová – pracovnice Městyse Peruc č.tel. 415 697 175
(pokud se nejedná o odbor KÚ)
Partneři aktivity
Ústecký kraj, Agrární komora, ZD Peruc

