Název aktivity
Datum konání akce
Krátký popis aktivity

Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity

Úštěcké jarmarky 2020
15. 2.; 11. 4.; 17. – 18. 7.; 15. 8.; 28. 10.; 19. 12.
Úštěcké jarmarky sdružují 5 jarmarků, které se odehrávají na Mírovém náměstí v Úštěku
a akci Piráti na jezeře Chmelař. Každý jarmark má základní téma, všechny jsou
s celodenním programem pro malé i velké návštěvníky a můžete si zde koupit výrobky od
řemeslníků i různé dobroty. V únoru je to Úštěcký masopust (9. ročník, 15. 2.) s přeletem
prasete přes náměstí a stromem hojnosti, v dubnu slavíme Úštěcké velikonoce (20. ročník,
11. 4.) na oslavu jara a křesťanských svátků s třímetrovou slepicí úštěcké leghornky dravé,
jejím obřím vejcem a krotitelem. V červenci bojují Piráti na jezeře Chmelař (22. ročník, 17.
- 18. 7.) se strhující pirátskou bitvou ve vodě i na souši. V srpnu Historický jarmark (23.
ročník, 15. 8.), na který přijede Český král a císař Karel IV. s královnou a celou družinou.
V říjnu proběhne Den českých řemesel (10. ročník, 28. 10.) pořádaný v prvorepublikovém
duchu, s návštěvou prvního českého prezidenta T. G. Masaryka a v prosinci Úštěcký
advent (20. ročník, 19. 12.), při kterém slétnou andělé z věže kostela sv. Petra a Pavla
s přáním k Vánocům.
Propagace zřejmě nejmenší městské památkové rezervace v České republice, podpora
cestovního ruchu.
Kulturní, společenská, historické slavnosti
Mezinárodní
Všechny cílové skupiny, všechny věkové kategorie

Na všech šest akcí kolem 39 000 návštěvníků
Úštěk, Mírové náměstí a 1. pláž jezera Chmelař
950 000
Město Úštěk

Město Úštěk, Kulturní sdružení města Úštěk

Stručný popis činnosti pořádající organizace
Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email

Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje **

Město Úštěk

Úštěk, Mírové náměstí 83, 411 45, Úštěk
Petra Kasperová
Libor Uhlík
referent
pořadatel
605 580 066
602 194 191
kasperova＠mesto-ustek.cz
libor.uhlik＠seznam.cz
Jan Mazíni, starosta
Město Úštěk, Kulturní sdružení města Úštěk, Spolek žen Úštěk, Fotbalový klub TJ Slavoj

Regionální tisk, rozhlas, webové stránky a facebook Města Úštěk, plakáty (plakátovací
plochy v Úštěku a okolních obcích), rozeslání plakátů do okolních informačních center

Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
Ano
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2019

