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ZHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ ZA ROK 2016

NOVELLARA
akce uskutečněné v partnerském městě:
Koncert Puellae et Pueri a Sextet + (19. 3.)
Na konci února sbor Puellae et Pueri a Sextet+ odjeli na společné turné do Itálie, jižní Francie 
a španělské Barcelony. Během této cesty vystoupil sbor v partnerském městě Novellara s 
hodinovým koncertem. Italská strana poskytla sboru ubytování zdarma. Koncertu se 
zúčastnila i starostka, paní Elena Carletti. Koncert se uskutečnil v kostele sv. Štěpána.
Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín.

Novellara balsamica (30. 9. - 2. 10.)
Dvoudenní akce oslavující tradiční výrobu balzamikového octa, která má v této oblasti 
dlouholetou historii.  V podkroví východního křídla tvrze (Rocca Gonzaga) se dokonce 
nachází obecní octárna, která vyrábí balzamikový ocet tradičním postupem. Součástí 
programu pro delegaci byla mimo jiné prohlídka města Reggio Emilia,  octárny San Giacomo 
v Novellaře, muzea Gonzaga a tvrze rodu Gonzagů. Zástupci Města Nový Jičín se akce 
zúčastnili.
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GÖRLITZ
akce uskutečněné v partnerském městě:
Altstadtfest (26. 8. - 28. 8.)
Jedná se o tradiční akci, která je obdobou novojičínské městské slavnosti. Součástí programu 
pro delegaci byla mimo jiné procházka městem Görlitz s prezentací görlitzského umění a 
návštěva výstavy „Poutač Görlitz - obraz mého města“. Zástupci Města Nový Jičín se akce 
zúčastnili.
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LUDWIGSBURG
akce uskutečněné v partnerském městě:
Mobilita Ludwigsburg - Nový Jičín (13. 3. - 19. 3.)
Druhé setkání studentů Gymnázia a SOŠ Nový Jičín a Gymnázia Friedricha Schillera v 
Ludwigsburku. Tato mezinárodní spolupráce zahrnuje vždy týdenní výměnné pobyty, které 
začínají v Novém Jičíně. Po ukončení projektového týdne v našem městě (5. 3. - 12. 3.) 
následoval obdobný týden v Ludwigsburku, kterého se účastnilo 10 studentů a 1 učitel.
Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín.

Turnaj v házené (15. 7. - 18. 7.)
Házenkářský klub Nový Jičín obdržel pozvánku na Mezinárodní turnaj v házené. Tuto akci 
společně organizují 2 házenkářské týmy a v roce 2015 se jí zúčastnilo 120 týmů. Po 
projednání s klubem se akce zúčastnily 2 týmy ročníku 2000/2001 (1x dívky, 1x chlapci) a 
doprovod. Během pobytu byla zajištěna i prohlídka města a zámku.
Německá strana hradila pobyt, jídlo a stravu.
Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín.

Turnaj ve volejbale (15. 7. - 18. 7.)
Jeden z největších sportovních klubů v Ludwigsburku uspořádal největší volejbalový turnaj v 
jižním Německu a byl pozván i klub z Nového Jičína. Tento turnaj byl určen pro dospělé -
muže, ženy nebo mix.
Po projednání s novojičínským klubem byla naše účast odmítnuta.
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Benátské slavnosti (9. 9. - 12. 9.) 
V září 2016 probíhaly Benátské slavnosti, na které byla srdečně zvaná i delegace z Nového 
Jičína. Součástí programu byl i večerní bál v maskách a celé slavnosti zakončil slavnostní 
ohňostroj. Zároveň město Ludwigsburg slavilo 20. výročí podpisu partnerské smlouvy s 
městem St. Charles (USA).
Zástupci Města Nový Jičín se akce zúčastnili.

akce uskutečněné v Novém Jičíně:
Mobilita Nový Jičín - Ludwigsburg (5. 3. - 12. 3.)
V termínu 5. 3. - 12. 3. proběhla akce Mobilita Nový Jičín - Ludwigsburg, kterou připravilo 
Gymnázium a SOŠ Nový Jičín. Akce se účastnilo 16 studentů z Ludwigsburku a 2 učitelé. 
Během pobytu proběhl projektový týden, kdy si studenti předali své znalosti a zkušenosti 
v oblasti přírodních věd a seznámili se s městem Nový Jičín a jeho nejbližším okolím.
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Výstava Odsun 1946 (3. 9. - 30. 9.)
V roce 2015 proběhlo v Ludwigsburku jednání o podobě výstavy, která měla ukázat období 
roku 1946 dle dostupných historických faktů. Výstava s původním názvem 
Vysídlení/usmíření měla být putovní (Nový Jičín a Ludwigsburg). Hlavním organizátorem byl
Spolek obyvatel věrných Kravařsku - Kravařané, záštitu poskytlo Město Nový Jičín a 
technickou spolupráci zajišťovalo Muzeum Novojičínska. 
Z důvodu rozdílného pohledu organizátorů na pojetí výstavy se nakonec vytvořily 2 verze.
Muzeum Novojičínska během Slavností města Nový Jičín zahájilo výstavu s názvem Odsun 
1946. Výstava byla k vidění do 30. 9. ve Výstavní síni Staré pošty. 
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ŚWIĘTOCHŁOWICE
akce uskutečněné v partnerském městě:
Święto Miasta (24. 6. - 26. 6.)
Jedná se o tradiční akci na oslavu výročí města Świętochłowice. Součástí programu pro 
delegaci byla mimo jiné návštěva kulturní oblasti Katowice, slavnostní průvod městem 
Świętochłowice a návštěva věže bývalého dolu Silesia.
Zástupci Města Nový Jičín se akce zúčastnili.

Nabídka sportovní spolupráce
V roce 2015 nás město Świętochłowice oslovilo s nabídkou spolupráce v oblasti sportu 
(Městský sportovní klub Śląsk Świętochłowice), konkrétně v sekci fotbalu a cyklistiky.
TJ Nový Jičín oddíl fotbalu pozval polský klub na fotbalový turnaj, a to v termínu 7. 5. 2016 a 
11. 6. 2016. Polský klub na nabídku nereagoval.
V oblasti cyklistiky se spolupráce stále dojednává.
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KREMNICA
akce uskutečněné v partnerském městě:
Koncert Puellae et Pueri (16. 9.)
V rámci kulturní spolupráce byl naplánovan koncert novojičínského smíšeného sboru Puellae 
et Pueri v kostele sv. Kateřiny. Koncert byl realizován v rámci Evropských dnů kulturního 
dědictví.
Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín.

Kremnické Gagy (26. 8. - 28. 8.)
Město Nový Jičín obdrželo pozvánku na 36. ročník evropského festivalu humoru a satiry -
Kremnické Gagy. Tato akce je jedinečnou mezinárodní přehlídkou kultivovaného humoru, 
nezávislé satiry a zábavné recese s dlouholetou tradicí (*1981). Zástupci Města Nový Jičín se 
akce zúčastnili.
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ÉPINAL
akce uskutečněné v partnerském městě:
Koncert Sextetu  (27. 5.)
K 10. výročí založení hudebního tělesa Sextet bylo naplánováno turné do Francie. V rámci 
kulturní spolupráce bylo městu Épinal nabídnuto účinkování Sextetu na hudební akci. 
Bohužel se tento termín nepodařilo zajistit - ve stejném termínu byla realizována jiná 
(literární) akce.

Stáž pro studenta oboru kadeřník/kadeřnice
Město Nový Jičín obdrželo nabídku pro studenty učebního oboru kadeřník/kadeřnice. Z 
důvodu, že Nový Jičín nemá tento obor v nabídce škol na území města, byla oslovena Střední 
škola v Odrách.
Studenti oboru kadeřník/kadeřnice se mohli vzdělávat v Épinalu pod vedením jednoho z 
nejlepších kadeřníků současnosti v oblasti Vosges. Nabídka nebyla využita.

Braderie - prodejní trh (10. 11. - 12. 11.)
Dne 11. 11. se v Épinalu uskutečnil speciální komerční den. Na tuto akci pozvalo město 
Épinal i svá partnerská města a svou účast potvrdila města Schwäbish Hall, Gembloux a 
Loughborough. K prodeji byly nabízeny typické výrobky nebo zboží z daného města nebo 
regionu. Francouzská strana zajistila zdarma prodejní místo a pobyt (tzn. hotel a stravu). Za 
město Nový Jičín se akce zúčastnila společnost Tonak, a. s.
Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín.
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Slavnost St. Nicolas (1. 12. - 5. 12.)
Jedná se o tradiční akci, která je obdobou novojičínské městské slavnosti. V rámci této akce 
proběhla oslava 60 let partnerství mezi Épinalem a Loughborough (Anglie). Součástí 
programu pro delegaci byla mimo jiné návštěva obrazárny, knihovny a průvod městem. 
Zástupci Města Nový Jičín se akce zúčastnili.

akce uskutečněné v Novém Jičíně:
Poznávací a jazykový projekt Épinal (14. 3. - 18. 3.)
Gymnázium a SOŠ Nový Jičín a Technické lyceum Perre Mendes Épinal navázali spolupráci 
již v roce 2008 a každé dva roky je připraven zajímavý program pro studenty Épinalu i 
Nového Jičína. Letošní program byl zaměřen na výuku francouzského jazyka, stáž žáků ve 
výuce a poznávání české kultury. Mimo jiné studenti navštívili městskou radnici, Svinec, 
Skalky, Svět techniky Ostrava, Vysokou pec Dolní Vítkovice, atd. Akce se zúčastnilo 30 
franc. studentů a 3 učitelé. 
.
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SLAVNOST MĚSTA NOVÝ JIČÍN 3. 9. - 6. 9.

Tradiční slavnost města se považuje za vrcholnou společenskou a kulturní událost roku. 
Hlavním tématem 23. ročníku byl barokní Nový Jičín - doba Jana Ignáce Čapka, architekti a 
stavitelé, 130. výročí spolkového domu a výročí novojičínských cechů.
Slavnosti města se zúčastnily oficiální delegace ze všech partnerských měst kromě města 
Ludwigsburg a Görlitz. Součástí programu pro zahr. hosty bylo páteční divadelní přestavení 
v Beskydském divadle, sobotní vernisáž výstavy Odsun 1946, projížďka historickým 
autobusem a účast v odpoledním slavnostním průvodu.

Celkem se akce zúčastnilo 17 zahraničních hostů.
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OSTATNÍ

Zahraniční veletrhy cestovního ruchu
28. 1.  ITF SLOVAKIATOUR BRATISLAVA
• Mezinárodní veletrh cestovního ruchu
• zástupci Města Nový Jičín se akce zúčastnili.

14. 4. - 16. 4. VELETRH ZABRZE 2016
• Mezinárodní veletrh turistiky a industriálního dědictví
• zástupci Města Nový Jičín se akce zúčastnili.
• Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků získalo 1. místo za 

nejatraktivnější stánek

Předání certifikátů v rámci mezinárodní soutěže v ICT (11. 3.) - Nový Jičín
V pátek 11. 3. bylo naplánováno přijetí zahraničních studentů v aule MěÚ, kde došlo ke 
slavnostnímu předání certifikátů v rámci mezinárodní soutěže v ICT (ovládání kancelářského 
balíku OFFICE se zadáním v anglickém jazyce). Tuto soutěž zajišťovala Mendelova střední 
škola Nový Jičín a akce se zúčastnilo 5 zahraničních škol. Certifikáty předával místostarosta 
Mgr. Pavel Rozbroj.

Seminář věnovaný odpadovému hospodářství (19. 5. - 20. 5.) - Liptovský Mikuláš
Společnost Ekokom, a.s. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Agenturou pro 
regionální rozvoj, a.s. uspořádali seminář věnovaný odpadovému hospodářství v Liptovském 
Mikuláši na Slovensku. Seminář byl dvoudenní a zástupci Města Nový Jičín se akce 
zúčastnili. Doprava byla zajištěna autobusem společnosti Ekokom a účast na semináři (včetně
ubytování) byla zdarma.
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Pivobraní (24. 6. - 26. 6.) - Nový Jičín
Pivovarům v partnerských městech byla nabídnuta účast na 4. ročníku Pivobraní v Novém 
Jičíně. Akce se zúčastnil mimo jiné pivovar ze Zabrze, který nabízel degustaci svých specialit,
pivovar z Predné Hory Slovensko, pivovar z Görlitz a Oravské muzeum. 
Celkem se akce zúčastnilo 13 zahraničních hostů.

Výstava Čaj a Láska (18. 7. - 31. 8.) - Nový Jičín 
V rámci výstavy Čaj a Láska byl na vernisáž pozván zástupce generálního ředitele China 
Radio International pan Ren Qian. Výstava byla výsledkem návštěvy Rostislava Čuboka 
v Číně na Mezinárodní soutěži krátkých filmů a představuje podnět pro přátelské vztahy mezi 
Českou republikou a Čínou. Slavnostní vernisáž se konala 21. 7. Ubytování bylo zajištěno na 
zámku Bartošovice.
Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín.
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Pohřeb Maxe Mannheimera v Mnichově (27. 9. - 28. 9.)
Ve věku 96 let zemřel v pátek 23. 9. pamětník holokaustu Max Mannheimer, známý svým 
bojem proti nenávisti, antisemitismu a xenofobii. Novojičínský rodák přežil v době nacismu 
pobyt v několika koncentračních táborech. 
Za Město Nový Jičín se posledního rozloučení s panem Mannheimerem účastnil Mgr. Pavel 
Rozbroj a Pavel Wessely. Pohřeb proběhl dne 27. 9. v Mnichově.

Informační cedule o partnerských městech (prosinec)
Na zahraniční spolupráci Nového Jičína s partnerskými městy upozorňují nové informační 
cedule u autobusového nádraží a na radnici. Nyní je možné přečíst si několik základních 
informací o těchto městech cestou na autobusové nádraží a na radnici a pomocí QR kódu se o 
nich případně dozvědět více na stránkách města.
Zároveň byla označena cedulkou i socha koně (Hřebec) z Novellary.
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V oblasti cestovního ruchu jsou partnerským městům bezplatně poskytovány propagační 
materiály o městě Nový Jičín. Návštěvnické centrum nabízí návštěvníkům stejný prospektový 
servis o svých partnerských městech. V rámci webové prezentace se připravují aktivní odkazy 
na jednotlivá partnerská města na webu www.novyjicin.cz a www.icnj.cz.   

Mezi další aktivity zahraničních vztahů patří vyřizování žádostí o informace ze strany občanů 
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 21. 6. 2017

http://www.novyjicin.cz/
http://www.icnj.cz/



