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ZHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ ZA ROK 2014 
 

 

NOVELLARA 

V tomto roce se neuskutečnila žádná akce. 

 

V červnu 2014 se konaly komunální volby ve městě Novellara a občané si zvolili novou paní 

starostku Elenu Carletti. 

 

 

GÖRLITZ 

akce uskutečněné v partnerském městě: 

Oslava 10. výročí vstupu Polska do EU (Zhořelec) (1. 5.) 

Bylo obdrženo pozvání na jednodenní akci, která se uskutečnila 1. 5. Tento den Görlitz slaví 

společně s partnerským městem Zhořelec 10leté výročí „Vstupu Polska do Evropské Unie“.   

Byla zaslána omluva a této akce se zástupci Nového Jičína neúčastnili. 

 

Koncert sboru Puellae et Pueri (29. 5.) 

Smíšený středoškolský sbor Puellae et Pueri uskutečnil v partnerském městě koncert ve zcela 

zaplněném kostele „Frauenkirche” během své cesty do Anglie. Pan vrchní starosta Deinege 

zaslal děkovný dopis za nádherný kulturní zážitek. 

 

Altstadtfest (29. 8. - 31. 8.) 

Jedná se o tradiční akci, která je obdobou novojičínské městské slavnosti. Zástupci Města 

Nový Jičín se akce zúčastnili. 

 

 

LUDWIGSBURG 

akce uskutečněné v partnerském městě: 

Konference mladých - It´s our Europe (27. 1. - 29. 1.) 

V termínu 27.1. - 29. 1. se v partnerském městě uskutečnila konference studentů s názvem It´s 

our Europe. Za Město Nový Jičín bylo vybráno 9 studentů (Gymnázium a SOŠ Nový Jičín,   

p. o. a Mendelova střední škola Nový Jičín, p. o.). Účast studentů i veškeré cestovní náklady 

jsou hrazeny ludwigsburgskou stranou. 

V rámci této konference byla pozvána i delegace z Města Nový Jičín, která by projednala 

možnosti užší spolupráce na školské i kulturní úrovni. Z neočekávaných problémů nebylo 

setkání uskutečněno. Náhradní termín byl stanoven na měsíc květen. 

 

Koňské trhy (15. 5. - 19. 5.) 

V návaznosti na pozvání na lednovou konferenci bylo přijato pozvání na akci Koňské trhy, 

kdy se v rámci přehlídky představily všechny kulturní spolky Ludwigsburku. Zároveň 

proběhla výměna zkušeností s organizováním kulturních akcí a byla projednána možnost užší 

spolupráce na školské i kulturní úrovni.   

 

akce uskutečněné v Novém Jičíně: 

Koncert přátelství (1. 5. - 4. 5.) 

Po dvouleté přípravě uspořádal pěvecký sbor Ondrášek a Symfonický orchestr města 

Ludwigsburg společný koncert u příležitosti Roku české hudby. Koncert se uskutečnil 

v sobotu 3. 5. v Beskydském divadle. Během pobytu si lud. sbor prohlédl město Nový Jičín a 

nejbližší okolí.   
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Jednání o kulturních akcích (8. 11. - 11. 11.) 

V návaznosti na návštěvu naší delegace v Ludwigsburku během akce Koňské trhy se 

uskutečnilo pracovní jednání se dvěma zástupci z kulturní oblasti města Ludwigsburg. Během 

pobytu proběhla návštěva Beskydského divadla, střediska volného času Fokus, Městského 

kulturního střediska a zároveň se uskutečnila i jednání o budoucí spolupráci v kulturní a 

umělecké oblasti.   

 

Předběžná jednání o akcích v roce 2015 

- v termínu 12. 6. - 19. 6. 2015 je plánována návštěva 160 lud. turistů během jejich 

poznávacího výletu Drážďany-Krakov-Praha. Návštěva bude jednodenní, připravena 

bude návštěva muzea klobouků a krátká procházka městem.  

 

 

ŚWIĘTOCHŁOWICE 

akce uskutečněné v partnerském městě: 

Den Miasta Świętochłowice (6. 6. - 8. 6.) 

Jedná se o tradiční akci na oslavu výročí města Świętochłowice. Zástupci Města Nový Jičín se 

akce zúčastnili. 

 

Turnaj v házené mladších žáků a mladších žaček (7. 6. - 8. 6.) 

Oddíl házené TJ Nový Jičín obdržel pozvání na 2 turnaje v házené do partnerského města 

Świętochłowice v kategorii mladších žáků a mladších žaček. Naši házenkáři se akce účastnili. 

 

Slavnostní otevření Slezského Muzea Povstání (17. 10.) 

Obdrželi jsme pozvánku na slavnostní otevření Slezského Muzea Povstání ve 

Świętochłowicích. Této akce se zástupci Nového Jičína neúčastnili a byla zaslána omluva. 

 

Koncert sboru Puellae et Pueri (24. 10.) 

Smíšený středoškolský sbor Puellae et Pueri uskutečnil koncert v partnerském městě během 

své cesty do Varšavy, kde se účastnili mezinárodní soutěže sborů. Tento koncert byl z polské 

strany věnován památce papeže Jana Pavla II. 

 

V listopadu 2014 se konaly komunální volby ve městě Świętochłowice. Prezident města, pan 

Dawid Kostempski, obhájil svou pozici a ve funkci pokračuje i nadále. 

 

 
KREMNICA 

V tomto roce se neuskutečnila žádná akce. 

 

V listopadu 2014 se konaly komunální volby ve městě Kremnica a občané si zvolili nového 

pana primátora Ing. Mgr. Alexandera Ferenčíka.  

 

 

ÉPINAL 

akce uskutečněné v partnerském městě: 

Mezinárodní a národní turnaj pro mladé sportovce ve věku 13 let (10. 5. - 11. 5.) 

Byla obdržena pozvánka pro mladé fotbalisty k účasti na mezinárodním a národním turnaji 

v Épinalu. Během těchto dvou dní přátelských utkání bylo zajištěno ubytování a stravování 

sportovních delegací. Za Nový Jičín se zúčastnil 1 tým v počtu 10 dětí a 2 osob (doprovod). 
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Výstava tvorby Soni a Jana Zemánkových 

Obdrželi jsme nabídku projektu autorské výstavy novojičínských výtvarníků Soni a Jana 

Zemánkových pro partnerské město Épinal. V rámci tematického zájezdu do Épinalu Klubem 

rodáků a přátel města Nového Jičína v září 2012 byla se starostou města Michelem 

Heinrichem projednána možnost uskutečnění výstavy výtvarníků Zemánkových v roce 2014 

v tomto městě. Obsahem výstavy by byl reprezentativní výběr z tvorby výtvarníků 

Zemánkových, především dřevěné skulptury a reliéfy. Počet uměleckých předmětů by se 

pohyboval okolo 40 kusů, je možná jejich eliminace nebo i zvýšení.  

Po vzájemném jednání s partnerským městem byl stanoven termín výstavy na měsíc květen 

2015 v rámci akce festival dřeva „les défis du Bois“. 

 

Slavnost St. Nicolas (4. 12. - 8. 12.) 

Jedná se o tradiční akci, která je obdobou novojičínské městské slavnosti. Zástupci Města 

Nový Jičín se akce zúčastnili. 

 

akce uskutečněné v Novém Jičíně: 

Hokejový turnaj mládeže (29. 3. - 30. 3.) - neuskutečněno 

V návaznosti na dotaz z Épinalu k hokejovému turnaji (domlouváno v předchozích letech) 

byla odeslána pozvánka s nabídkou účasti na tomto turnaji. Termín 29. 3. - 30. 3., žáci 

ročníků 2000 – 2001 a mladších. Jedná se o chlapecká družstva, možné doplnění i dívkami s 

možností o rok starších. Předpokládaný počet hráčů 22 – 25, dospělý doprovod cca 6 osob. 

Z důvodu turnaje ve stejném termínu se épinalský klub neúčastnil. Akce byla přesunuta na rok 

2015. 

 

Novojičínský jarmark plný chutí a vůní (6. 11. - 10. 11.) 

Na základě našeho pozvání k účasti na novojičínských jarmarcích během celého roku 2014 se 

ozvala épinalská strana se žádostí o zajištění stánku na jarmark konající se v listopadu. Město 

Épinal reprezentovali 3 studenti Vysokoškolského technického institutu Huberta Curiena 

s tradičními výrobky z oblasti Vosges - sušenky, bonbóny, domácí limonáda a také 

mirabelkové víno. Během pobytu se seznámili s městem Nový Jičín a blízkým okolím. 

 

 

SLAVNOST MĚSTA 6. 9. 

Tradiční slavnost města se považuje za vrcholnou společenskou a kulturní událost. Hlavním 

tématem 21. ročníku byl počátek století techniky (20. století) v Novém Jičíně a novojičínští 

v 1. světové válce.  

Slavnosti města se účastnily oficiální delegace z těchto partnerských měst – Épinal, 

Świętochłowice a Kremnica.  

Celkem zahraničních hostů: 13 

 

 

OSTATNÍ 

Jednání se zástupcem Asociace pro sociální solidaritu dětí a mládeže (Maroko) (8. 1.) 

Dne 8. 1. se v Novém Jičíně uskutečnilo jednání s panem Rachidem Imiderem, šéfem 

Asociace pro sociální solidaritu dětí a mládeže (Associacion de Solidarité Sociale de Í Entant 

et de l Jeunesse) města Fes a předběžně se projednaly možné podmínky pro návštěvu 

řemeslníků a folklórních umělců v našem městě při příležitosti veletrhu našeho regionu a 

slavností města. 

Byly zaslány 3 dopisy pro Jeho Excelenci prefekta města a regionu Fes Boulmane, pana 

předsedu komory řemesel města Fes a pana primátora města Fes. 
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Společné aktivity se během roku 2014 neuskutečnily. 

 

Zahraniční veletrhy cestovního ruchu 

30. 1. - 2. 2. ITF SLOVAKIATOUR Bratislava 

 Mezinárodní veletrh cestovního ruchu  

 zástupci Města Nový Jičín se akce zúčastnili 

 

22. 5. - 24. 5. VELETRH ZABRZE 2014 

 Mezinárodní veletrh turistiky a industriálního dědictví 

 zástupci Města Nový Jičín se akce zúčastnili 

 

Poznávací zájezd po partnerských městech 

V termínu 5. 6. - 7. 6. proběhl první poznávací zájezd po partnerských městech Nového Jičína 

pořádaný odborovou organizací MěÚ Nový Jičín ve spolupráci s odborem organizačním a 

Návštěvnickým centrem. Prvním městem, které navštívili zaměstnanci města a jejich rodinní 

příslušníci, byla slovenská Kremnica.  Slovenská strana umožnila bezplatnou prohlídku 

Muzea mincí, kremnického hradu a večerní wellness ve sportovním areálu Skalka. 

 

Zasedání Prezidia Euroregionu Silesia (18. 6. a 23. 9.) 

Na základě pozvánky na zasedání Prezidia Euroregionu Silesia byla schválena zahraniční 

cesta do Racibórze pro zástupce Města Nový Jičín. 

 

Mezinárodní pohár starosty (19. 6. - 22. 6.) 

Tato akce byla zaměřena na děti základních škol z České republiky a na děti ze všech 

partnerských měst Nového Jičína. Další cílovou skupinou byli návštěvníci a obyvatelé 

Nového Jičína a blízkého okolí.  

 

Účast z partnerských měst: 

Kremnica - 39 dětí s doprovodem 

Świętochłowice – 50 dětí s doprovodem 

Épinal, Novellara – přijata omluva o neúčasti 

Görlitz a Ludwigsburg - v tomto termínu probíhaly v těchto městech letní prázdniny 

 

Pivobraní (28. 6.)  

Pivovarům v partnerských městech Ludwigsburg, Kremnica, Świętochłowice, Épinal, 

Novellara a Görlitz byla zaslána nabídka účastnit se 2. ročníku Pivobraní v Novém Jičíně. 

Akce se zúčastnil pouze pivovar ze Zabrze a slovenský Dolný Kubín, který nabízel degustaci 

svých specialit. V rámci této akce se uskutečnila návštěva delegace z Oravského muzea P.O. 

Hviezdoslava. 

 

 

Mezi další aktivity zahraničních vztahů patří vyřizování žádostí o informace ze strany občanů 

především z Německa, Francie, ale i z dalších zemí o rodinných příslušnících narozených v 

Novém Jičíně, získání úředních listin apod. 

Pro potřeby Městského úřadu jsou zajišťovány překlady dopisů a žádostí a také komunikace 

se zahraničím. 

 

Zpracovala: Bc Kateřina Redlová, Návštěvnické centrum Nový Jičín  

Zpráva o zhodnocení zahr. vztahů byla schválena Radou města Nový Jičín dne 20. 5. 2015 

 


