
ZHODNOCENÍ 

ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ NOVÉHO JIČÍNA

ZA ROK 2017

Zpracovala: Bc Kateřina Redlová, Návštěvnické centrum Nový Jičín
Zpráva o zhodnocení zahr. vztahů byla schválena Radou města Nový Jičín dne 20. 6. 2018
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NOVELLARA - ITÁLIE

akce uskutečněné v partnerském městě:
Miss Anguria (28.–30.07.) 
Každoroční gastrofestival se soutěží o nejtěžší a nejsladší meloun. Součástí akce jsou 
starobylé řemeslné trhy, stánky s občerstvením, hry a soutěže pro děti.
Meloun, ovoce původně dovezené z Afriky a později rozšířené po celém světě, našel v oblasti 
města Novellara skutečně úrodnou půdu a dosáhl velmi vysoké úrovně kvality. V minulém 
roce získal dokonce certifikaci IGP.
Zástupci Města Nový Jičín se akce zúčastnili.

Celkové náklady na akce v partnerském městě: cca 21.426 Kč 

akce uskutečněné v Novém Jičíně:
Pivobraní (23.–25.06.)
Informace o italské delegaci viz níže – Pivobraní 2017

Slavnost města Nový Jičín (07.–10.09.)
Informace o italské delegaci viz níže – Slavnost města Nový Jičín  
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GÖRLITZ - NĚMECKO

akce uskutečněné v partnerském městě:
Altstadtfest (25.–27.08.)
Jedná se o tradiční akci, která je obdobou novojičínské městské slavnosti.  Součástí programu 
pro delegaci byla mimo jiné procházka městem Görlitz a návštěva výstavy „Zázrak z milionu 
starého města Görlitz“. Zástupci Města Nový Jičín se akce zúčastnili.

Celkové náklady na akce v partnerském městě: cca 13.720 Kč 

akce uskutečněné v Novém Jičíně:
Pivobraní (23.–25.06.)
Informace o účasti viz níže – Pivobraní 2017
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       LUDWIGSBURG - NĚMECKO

akce uskutečněné v partnerském městě:
Mezinárodní výtvarný workshop - YOUROPE (02.–09.07.)
Město Ludwigsburg vypracovalo projekt YOUROPE - mezinárodní výtvarný workshop 
(kemp) a podílela se na něj partnerská města Nový Jičín a Caerphilly (Wales). Za Nový Jičín 
byla oslovena Základní umělecká škola a pod vedením zástupce této školy se projektu 
zúčastnilo 10 studentů. Během pobytu se uskutečnily 3 workshopy a poslední den patřil 
závěrečné prezentaci děl na nádvoří centra umění - Karlskaserne.

Link na sedmiminutový film o workshopu
https://drive.google.com/open?id=0B6clFVBNwhvpNVdBWVZjd2xKWWc
Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín.

https://drive.google.com/open?id=0B6clFVBNwhvpNVdBWVZjd2xKWWc
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Turnaj v házené (14.–16.07.)
Házenkářský klub Nový Jičín obdržel pozvánku z Ludwigsburgu 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 zúčastnilo družstvo starších žaček. Během pobytu byla
zajištěna prohlídka města, zámku a muzea Porsche.
Německá strana hradila pobyt, jídlo a stravu.
Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín.

Celkové náklady na akce v partnerském městě: 0 Kč 

akce uskutečněné v Novém Jičíně:
Slavnost města Nový Jičín (07.–10.09.)
Informace o německé delegaci viz níže – Slavnost města Nový Jičín  
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ŚWIĘTOCHŁOWICE - POLSKO

akce uskutečněné v partnerském městě:
Koncert Puellae et Pueri a Sextet + (08.04.)
Během velikonočních svátků sbor absolvoval čtyři tisíce kilometrů dlouhý okruh Pobaltím a 
Finskem. Cestou se uskutečnil koncert v partnerském městě Świętochłowice, kde si sbor 
připravil cca 40 minutový program. 
Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín.

Výročí 70 let od získání městských práv (26.04.)
Město Nový Jičín obdrželo pozvánku na jednodenní oslavu získání městských práv města 
Świętochłowice. Byla zaslána omluva pana starosty PhDr. Jaroslava Dvořáka z důvodu 
konání Rady města Nový Jičín.

Święto Miasta (02.–04.06.)
Jedná se o tradiční akci na oslavu výročí města Świętochłowice. Součástí programu pro 
delegaci byla mimo jiné návštěva památek a zajímavých míst města, slavnostní průvod 
městem Świętochłowice a sledování kulturního programu ve sportovním areálu Skalka.
Zástupci Města Nový Jičín se akce zúčastnili.

Turnaj v házené (02.–04.06.)
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Házenkářský klub Nový Jičín obdržel pozvánku ze Świętochłowic na Mezinárodní turnaj v 
házené. Akce se zúčastnily 2 týmy ročníku 2000/2001 (1x dívky, 1x chlapci) a do Nového 
Jičína přivezli krásné 3. a 5. místo.
Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín.

Celkové náklady na akce v partnerském městě: cca 3.700 Kč 

akce uskutečněné v Novém Jičíně:
Slavnost města Nový Jičín (07.–10.09.)
Informace o německé delegaci viz níže – Slavnost města Nový Jičín  
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KREMNICA - SLOVENSKO

akce uskutečněné v partnerském městě:
Oslavy města Kremnica (16.–19.11)
O víkendu 18. a 19.11. se v partnerském městě Kremnica uskutečnily oslavy města a zároveň 
první ročník vinných slavností. Delegace z města Nový Jičín se této akce zúčastnila na 
základě pozvání od primátora města a během návštěvy si prohlédla město, navštívila Muzeum 
mincí a medailí, Muzeum gýča (=kýče) a ve sportovním a rekreačním středisku Skalka si 
vyzkoušela jištěnou cestu Via Ferrata. 
Zástupci Města Nový Jičín se akce zúčastnili..

Celkové náklady na akce v partnerském městě: cca 2.680 Kč 

akce uskutečněné v Novém Jičíně:
Slavnost města Nový Jičín (07.–10.09.)
Informace o německé delegaci viz níže – Slavnost města Nový Jičín  
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ÉPINAL - FRANCIE

V tomto roce si Nový Jičín a francouzský Épinal připomněli 10 let od podpisu partnerské 
smlouvy (14.09.2007). Prvotní výměny delegací se uskutečnily již na přelomu tisíciletí a 
postupem času přerostly v přátelský vztah dvou evropských měst. Během městských slavností 
obou měst se uskutečnily akce, které připomínaly toto výročí.

akce uskutečněné v partnerském městě:
Rozhovor v épinalských novinách (duben)
V rámci oslavy výročí partnerství byl v dubnovém vydání épinalských novinách zveřejněn 
rozhovor s ředitelem Beskydského divadla Nový Jičín. Tématem byla historie partnerství a 
jeho budoucnost.
V měsíci květnu se překlad rozhovoru zveřejnil i na webu města Nový Jičín -

https://www.novyjicin.cz/aktualne/rozhovor-v-epinalskych-novinach-s-mgr-pavlem-bartkem/

https://www.novyjicin.cz/aktualne/rozhovor-v-epinalskych-novinach-s-mgr-pavlem-bartkem/
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Slavnost St. Nicolas (30.11.–04.12.)
Tradiční akce oslavující sv. Mikuláše proběhla v partnerském městě Épinal během prvního 
adventního víkendu i za účasti novojičínské delegace a žáků Základní umělecké školy Nový 
Jičín. Tato akce je obdobou novojičínské městské slavnosti a letos byla částečně věnována i 
oslavě 10 let partnerství mezi Novým Jičínem a Épinalem.
Za účasti starostů obou měst byl Épinalu předán dar města Nový Jičín v podobě uměleckého 
díla nazvaného Lavička Setkání/Rencontre od sochaře Mgr. Jana Zemánka. Lavička je 
umístěna v parku, který je věnován právě našemu městu a nachází se v samém centru Épinalu 
u řeky Mosely s výhledem na Muzeum současného umění.
Součástí programu oslav bylo i vystoupení žáků naší základní umělecké školy, kteří si pro 
tento okamžik připravili zajímavý houslový a klavírní program a také originální taneční 
choreografii.
Naše delegace se zúčastnila průvodu městem, prohlédla si fotografickou výstavu mapující 10 
let našeho partnerství a navštívila i Československé historické a vojenské muzeum v 
nedalekém Darney.
Zástupci Města Nový Jičín se akce zúčastnili.
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Celkové náklady na akce v partnerském městě: 
cca 80.400 Kč 

akce uskutečněné v Novém Jičíně:
Pivobraní (23.–25.06.)
Informace o účasti viz níže – Pivobraní 2017 

Slavnost města Nový Jičín (07.–10.09.)
Informace o francouzské delegaci viz níže – Slavnost města Nový Jičín  
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PIVOBRANÍ 23.–25.06.

Pivní festival zlatavého moku se v historickém jádru Nového Jičína se pravidelně pořádá již 
od roku 2013. Jeho hlavním tématem je přehlídka minipivovarů nejen z našeho regionu, ale i
ze zahraničí. Na návštěvníky čeká každý rok přes pětadvacet minipivovarů, které se svými 
zkušenými sládky připravují více než sto druhů lahodného piva a pivních speciálů. Součástí je 
hudební vystoupení různých žánrů a bohatý doprovodný program pro všechny věkové 
kategorie. Festival je zároveň ekologický, místo klasických kelímků jsou zajištěny 
„NickNacky", tedy ekologické vratné kelímky.
Celkem se akce zúčastnilo 13 zahraničních hostů.

Zahraniční účast:
ÉPINAL - Pivovar  La Fouillotte - nabídka piv nejrůznějších chutí a vařené dle rozmanitých 
receptů
NOVELLARA - ochutnávka regionálních potravin, např. pravá italská limonáda, vodní 
meloun, víno, balzamikový ocet, parmezán
RATIBOŘ - pivovar Landskron (zastupuje město Görlitz)
ZABRZE - pivovar Kopalnia Guido
ORAVSKÝ HRAD - doprovodný program a nabídka slovenských sýrů

Celkové náklady na akci: cca 65.300 Kč 
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SLAVNOST MĚSTA NOVÝ JIČÍN 07.–10.09.

Letošní Slavnosti města se nesly v duchu třístého výročí narození generála Gideona Ernsta 
von Laudona a 50 let od vyhlášení městské památkové rezervace. Akce se zúčastnilo pět z 
našich šesti partnerských měst, pro které byl připraven dvoudenní program. V rámci oslavy 
výročí 10 let od podpisu partnerské smlouvy s městem Épinal byl starostou Michelem 
Heinrichem a místostarostou Ondřejem Syrovátkou zasazen strom přátelství v parku pod 
gymnáziem. Toto výročí připomenula také vernisáž výstavy Partnerství s Épinalem, která 
zmapovala proběhlé společné akce a na níž se uskutečnila i výměna darů mezi oběma 
starosty. Město Épinal darovalo Novému Jičínu umělecké ztvárnění včelího úlu, který bude 
instalován poblíž našeho stávajícího úlu na Skalkách, a naše město věnovalo Épinalu alespoň 
symbolicky dílo sochaře Jana Zemánka nazvané Lavička/Setkání, které bylo do Francie 
převezeno v prosinci u příležitosti tamních oslav Svatého Mikuláše.
V rámci připraveného programu partnerské delegace navštívily také Hückelovy vily a s 
pomocí zástupce ředitele Muzea Novojičínska byl nastíněn budoucí záměr jejich využití. 
Delegace ocenily péči o kulturní památky a snahu o zachování historického dědictví. Proběhla
i tradiční jednání o budoucí spolupráci všech měst. 
Celkem se akce zúčastnilo 21 zahraničních hostů z partnerských měst a 51 členů baronské 
rodiny Loudonů.
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Celkové náklady na akci: cca 205.300 Kč 
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OSTATNÍ

Zahraniční veletrhy cestovního ruchu
26.–29.01.  ITF SLOVAKIATOUR BRATISLAVA
• Nový Jičín byl na veletrhu prezentován na stánku Moravskoslezského kraje 

Destinačními managementy turistických oblastí Poodří - Moravské Kravařsko a 
Beskydy-Valašsko formou prospektového servisu

31.03.–02.04. MEZINÁRODNÍ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU GLOB KATOWICE
• Nový Jičín byl prezentován v rámci expozice zahraničního zastoupení CzechTourism 

společně s dalšími destinacemi - Východní Morava, Vysočina a Olomoucký kraj 
formou prospektového servisu

07.–08.04. MEZINÁRODNÍ VELETRH TURISTIKY A INDUSTRIÁLNÍHO DĚDICTVÍ 
      ZABRZE 2017

• prezentace byla zaměřena na zážitkovou turistiku v podání expozice klobouků a 
Generála Laudona ve formě info panelů a soutěží včetně poskytování informací o 
kulturně společenském životě ve městě a jeho atraktivitách

Celkové náklady na akci: cca 10.250 Kč 
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Informační cedule o partnerských městech při vjezdu do města (únor)
Řidiči, kteří teď přijíždí z různých směrů do města, mohou zaregistrovat nové cedule na 
sloupech veřejného osvětlení. Ty stručně informují o tom, že má Nový Jičín navázáno 
přátelství se šesti městy z 5 evropských zemí. Původní návrh umístit cedule na silnicích I. tříd 
se z důvodu bezpečnosti provozu zamítl. Náhradním řešením se stalo umístění cedulí při 
vjezdech do města na sloupy veřejného osvětlení. Jedná se o 7 cedulí ve směru od Valašského 
Meziříčí, Frenštátu pod Radhoštěm, Kopřivnice, Ostravy, Šenova u NJ a Starého Jičína 
(Loučka a Bocheta).
Vzhledem k umístění bylo zvoleno jednoduché grafické provedení, a to název partnerského 
města se státní vlajkou daného státu na bílém podkladu. Partnerská města jsou seřazena dle 
počátku vzájemné spolupráce.  Cedule o rozměrech 100 x 65 cm jsou opatřeny jednostranným 
polepem a jsou vsazeny do nosného rámu s bočním uchycením.
Výrobu i montáž zajistila reklamní agentura RAP GROUP s.r.o. Valašské Meziříčí.

Celkové náklady na akci: cca 17.900 Kč 

Přivítání účastníků projektu Erasmus+ KA2 (28.03.) - Nový Jičín
V úterý 28. března byli na radnici přivítáni účastníci projektu Erasmus+ KA2, který 
zastřešovala Základní škola Komenského 66. Místostarosta Mgr. Syrovátka pozdravil  29 
zahraničních žáků a 17 zahraničních učitelů ze 6 zemí (Turecko, Švédsko, Francie, Španělsko, 
Polsko a Rumunsko), seznámil je s historií i se současnou podobou města Nový Jičín. 
Účastníci měli možnost navštívit radniční věž a prohlédnout si Nový Jičín z výšky. Odpolední 
program zahrnoval mimo jiné i prohlídku města a Návštěvnického centra, kde si zahráli na 
módní návrháře a nazdobili si klobouček, který jim bude připomínat jejich pobyt ve městě 
klobouků. Zahraniční hosté strávili v Novém Jičíně 7 dnů (26.03.–01.04.).

Celkové náklady na akci: cca 1.300 Kč 
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Partnerská města na webu Nového Jičína (březen)
Na webových stránkách Nového Jičína byla na konci března dokončena aktualizace záložky 
Zahraniční vztahy/Partnerská města - https://www.novyjicin.cz/partnerska-mesta/.

Nově u každého z nich najdete:
• základní informace z oblasti historie, současnosti, kultury i sportu,
• 3 top akce a zajímavosti,
• nabídku ubytování a stravování,
• základní dopravní informace a průvodce ke stažení,
• fotogalerii,
• videoprezentaci
• a jako bonus minislovníček užitečných frází.
V nadřazené záložce zahraniční vztahy najdete aktuální články týkající se partnerských měst a 
cestovního ruchu.

Zasedání Prezidia Euroregionu Silesia (20.04.) - Racibórz
Na základě pozvánky na zasedání Prezidia Euroregionu Silesia byla schválena zahraniční 
cesta do Racibórze.

Mezinárodní turnaj mládeže v házené - Laudon Cup Nový Jičín (19.–21.05.)
Oddíl házené Tělovýchovné jednoty Nový Jičín uspořádal dvoudenní mezinárodní turnaj 
mládeže v házené - Laudon Handball Cup 2017 (mládež ročníku 2000 - 2001 a 2002 - 2003). 
Turnaje se účastnily týmy z partnerských měst Świętochłowice, Görlitz a Épinal a 3 týmy ze 
Slovenska. Celkem soutěžilo 8 zahraničních týmů.
Z důvodu pozdních příjezdů německých a francouzských týmů se neuskutečnilo přivítání na 
radnici MěÚ. Místostarosta Mgr. Rozbroj všechny hráče pozdravil v sobotu během večerního 
setkání.
Schválený příspěvek Města NJ: 10.000,-Kč

https://www.novyjicin.cz/partnerska-mesta/
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Brožura o partnerských městech (červen)
Město Nový Jičín na začátku června vydalo novou brožuru s názvem Nový Jičín a jeho 
partnerská města. Na několika stranách se prostřednictvím nádherných fotografií seznámíte se 
všemi partnerskými městy a dozvíte se nejen základní informace z oblasti historie a 
současnosti, ale i zajímavosti vztahující se k jednotlivým městům. Brožura je v českém jazyce 
a zahrnuje i anglický překlad.
Jednotlivá města jsou představena vždy na čtyřech stranách a jsou řazena dle data počátku 
vzájemné spolupráce, které je uvedeno vždy na začátku prezentace včetně přesného data 
sepsání smlouvy o partnerství. Pro zpestření jsou v brožuře uvedeny i základní fráze v 
jazycích jednotlivých měst a odkazy na webové stránky pro získání dalších informací. Bylo i 
vytipováno ubytovací a stravovací zařízení, která jsou doporučována přímo partnerskými 
městy. Zadní obálka brožury názorně zachycuje tato města na mapě Evropy a jsou zde 
vyobrazeny i podepsané partnerské smlouvy, což představuje určitý bonus, protože originály 
smluv jsou uchovány v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Jičín a nejsou tedy 
běžně k vidění.
Brožura je k dispozici zdarma v Návštěvnickém centru a kopíruje jednotný grafický styl 
propagačních materiálů města Nový Jičín. Průvodce vyšel v tiskové podobě v celkovém 
nákladu 2 000 ks a webových stránkách www.icnj.cz a www.novyjicin.cz je k dispozici i 
elektronická verze.
Grafické zpracování a tisk brožury zajistil Janis Masmanidis.

Celkové náklady na akci: cca 51.900 Kč 

http://www.icnj.cz/
http://www.novyjicin.cz/
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Italské odpoledne (19.10.) - Nový Jičín
Na podporu propagace partnerských měst byla ve čtvrtek 19.10 v Hotelu Praha uspořádána 
akce s názvem Italské odpoledne. Občané se dozvěděli informace o partnerském městě 
Novellara a měli možnost ochutnat produkty vyrobené přímo v tomto městě. Některé z nich, 
jako třeba balzamikový ocet nebo šumivé víno Lambrusco, jsou od října v prodeji také v 
Návštěvnickém centru. Akci uspořádalo Návštěvnické centrum Nový Jičín ve spolupráci se 
Společností přátel Itálie

Celkové náklady na akci: cca 9.600 Kč 

Prodej produktů z partnerských měst na Vánočním jarmarku - 21.12.
V rámci Vánočního jarmarku, ve středu 21. prosince, byl jeden stánek vyhrazen prodeji 
produktů z našich partnerských měst. Občané měli jedinečnou příležitost zakoupit toto zboží:
Novellara - balzamikové octy a víno Lambrusco
Kremnica - medové perníčky a víno Rinbürger
Épinal - potraviny s příchutí mirabelky (bonbóny, hořčice, likér), kosmetika s vůni mirabelky 

(sprchový gel a tělové mléko), ovocné pivo
Výrobky z Épinalu byly během dne vyprodány, ostatní zboží bylo možné zakoupit 
v Návštěvnickém centru, kde je stálá nabídka produktů z partnerských měst.
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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. Na webu www.novyjicin.cz a www.icnj.cz jsou 
k dispozici podrobné informace o jednotlivých partnerských městech.   

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.

Rozpočet zahraničních vztahů pro rok 2017: 515.000 Kč
Úprava rozpočtu - navýšení v prosinci 2017:   60.000 Kč
Čerpáno celkem za rok 2017: 559.420 Kč
Zůstatek za rok 2017:   15.580 Kč

Kontakt a více informací o zahraničních vztazích města Nového Jičína:

Bc. Kateřina Redlová
Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 45
741 01 Nový Jičín
Telefon: +420 556 768 364
Mobil: +420 731 136 411
E-Mail: kredlova@novyjicin-town.cz

http://www.novyjicin.cz/
http://www.icnj.cz/
mailto:kredlova@novyjicin-town.cz



