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1 NOVELLARA – ITÁLIE 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

1.1 Koncert Puellae et Pueri 

Termín: 02.–03.04.2020 

Sbor Puellae et Pueri a Sextet+ plánovaly společné koncertní turné po Evropě, na němž jednou 

ze zastávek měla být návštěva partnerského města Novellara. Koncert byl naplánovanýán na 

čtvrtek 2. dubna 2020. Město Novellara zařídilo prostor pro vystoupení v jednom z místních 

kostelů, dále ubytování a stravování pro celou delegaci.   

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 
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2 GÖRLITZ – NĚMECKO 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

2.1 Altstadtfest 

Termín: 28.–30.08.2020 

Jedná se o tradiční akci, která je obdobou novojičínské městské slavnosti. Slavnost se koná 

pravidelně na konci srpna.  

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. Město Görlitz neplánovalo 

žádné další akce s partnerskými městy. 

2.2 Junior Cup 2020 

Termín: červen 2020 

Každoroční turnaj pro mládežnické házenkářské týmy z České republiky, Německa a Polska. 

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 
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3 LUDWIGSBURG – NĚMECKO 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

3.1 Výměnný pobyt studentů 

Termín: 09.–15.02.2020 

Žáci Friedrich-Schiller Gymnasium Ludwigsburg a Gymnázia Nový Jičín se účastnili 

mezinárodního výměnného pobytu s názvem „Uhlíková stopa, alternativní zdroje energie 

a EVVO“. Novojičínští žáci a učitelé strávili týden v partnerském městě Ludwigsburgu, kde 

prohloubili své znalosti ve zmíněných oblastech a také poznali krásy města a jeho okolí. 

Výměnného pobytu se zúčastnilo 16 žáků a 2 učitelé Gymnázia Nový Jičín. 

3.2 Benátské slavnosti 

Termín: 11.–13.09.2020 

Festival s více než dvěma tisíci barevných kostýmů, špičkový scénický program akrobacie, 

hudby, pouličního divadla, chůdových představení, magického ohně a tance zavádí návštěvníky 

pravidelně do světa mezi snem a realitou. Během slavností měla probíhat oslava výročí 

partnerství – 70 let Montbéliard (Francie), 30 let Caerphilly (GB), 30 let Jevpatorija (Krym) 

a 25 let St. Charles (USA). 

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 

 

 

Akce uskutečněné v Novém Jičíně: 

3.3 Výměnný pobyt studentů 

Termín: 01.–08.02.2020 

Gymnázium Nový Jičín společně s Friedrich-Schiller Gymnasium Ludwigsburg pořádalo na 

začátku února výměnný pobyt s názvem „Uhlíková stopa, alternativní zdroje energie a EVVO“. 

Během týdenního pobytu v Novém Jičíně žáci pracovali na společných projektech, navštívili 

radnici a zhlédli expozice Návštěvnického centra. Mimo to navštívili Ostravu, Kopřivnici 
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a Štramberk. Následně spolu odcestovali do Ludwigsburgu, kde probíhala druhá část 

výměnného pobytu.  

Celkové náklady na ubytování učitelů, dopravu, stravování, přivítání studentů a dary činily cca 

19.090,82 Kč. 

Obrázek 1 Výměnný pobyt studentů – radnice 

 

Obrázek 2 Výměnný pobyt studentů – návštěva v NCNJ 
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4 ŚWIĘTOCHŁOWICE – POLSKO 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

4.1 Święto Miasta 

Slavnost Święto Miasta, jejíž součástí bývá návštěva městských památek, se koná každý rok 

v červnu.  

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 
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5 KREMNICA – SLOVENSKO 

Akce uskutečněné v Novém Jičíně: 

5.1 Slevové poukázky 

Město Nový Jičín ve spolupráci s partnerským městem Kremnica nabídlo svým obyvatelům 

slevové knížky opravňující k atraktivním slevám pro jednotlivce i celé rodiny. Majitel knížky 

může při návštěvě Kremnice uplatnit slevu na ubytování, stravování, relax i sport. Cílem 

projektu je podpora cestovního ruchu a prohloubení partnerských vztahů mezi oběma městy, 

které trvají již od roku 1999.  

Slevové knížky jsou k vyzvednutí od 1. října 2020 na recepci TIC v budově Návštěvnického 

centra Nový Jičín. Více na www.novyjicin.cz nebo www.icnj.cz v sekci Partnerská města.   

Obrázek 3 Vzhled slevové knížky 

 

 

 

 

 

http://www.novyjicin.cz/
http://www.icnj.cz/
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6 ÉPINAL – FRANCIE 

Akce uskutečněné v Novém Jičíně:  

6.1 Hokejové soustředění 

Termín: 17.–22.02.2020 

V průběhu slavnosti města Nový Jičín v roce 2019 se uskutečnila informativní schůzka 

věnovaná spolupráci hokejových týmů partnerských měst. Zástupci hokejových týmů 

(Miroslav Urban a Yvan Charpentier) se dohodli na společném soustředění pro mládež 

v Novém Jičíně, které proběhlo v únoru 2020.  

Hokejový tým z Épinalu na své cestě do Nového Jičína navštívil Prahu a Kolín, kde odehrál 

přátelská utkání a navštívil zápas Sparta Praha – Karlovy Vary.  

Hokejový klub ve spolupráci s městem Nový Jičín připravil pro partnerské město bohatý 

program, který zahrnoval tréninky, turnaje, návštěvu radnice, Návštěvnického centra a ZŠ 

Komenského 68. Dále zprostředkoval návštěvu výrobny hokejových puků GUFEX 

v Ktařinicích na Vsetínsku, hokejových zápasů Vítkovice – Plzeň, Zlín – Brno a další.  

Město Nový Jičín hradilo ubytování pro dospělé, večeře, vstupenky na zápas Sparta Praha – 

Karlovy Vary, svačinky a obědy v ZŠ Komenského 68, nápoje a tlumočení při společném rautu. 

Slavnostního rautu se zúčastnili Mgr. Ondřej Syrovátka, Marcel Brož tlumočnice Céline Bossu 

a také rodiče a děti z HK Nový Jičín a HK Épinal.  

Celkové náklady na akci činily cca 66.064,00 Kč. 
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Obrázek 4 Hokejové soustředění - oficiální přivítání místostarosty města 

 

Obrázek 5 Hokejové soustředění – raut 
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Akce uskutečněné v partnerském městě: 

6.2 Saint Nicolas 

Termín: 03.–06.12.2020 

Oslava svatého Mikuláše, jež se pravidelně koná o prvním adventním víkendu v partnerském 

městě Épinal, je obdobou novojičínské městské slavnosti. Akce se účastní i další partnerská 

města – Bitola (Makedonie), Chieri (Itálie), Gembloux (Belgie), La Crosse (USA), 

Loughbrough (Velká Británie) a Schwäbisch Hall (Německo). Právě Chieri (Itálie) měla během 

této události oslavit již 20. výročí partnerství s městem Épinal.  

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 

 

6.3 Zvolení nového starosty, městské rady a zastupitelstva 

Dne 28.06.2020 se konalo druhé kolo komunálních voleb v partnerském městě Épinal. Funkce 

se ujala nová městská rada, zastupitelstvo a starosta – Patrick Nardin. Byl zvolen nový městský 

radní Antoine Labat, do jehož činností spadají lidové a tradiční kulturní události a meziměstské 

partnerské vztahy. V jeho kompetenci jsou také zahraniční vztahy v úzké spolupráci s vedením 

oddělení pro kulturní záležitosti. 

Pan Jacques Grasser byl opět zvolen městským radním, pověřen správou historického dědictví, 

a městských archivů a zvolen korespondentem pro vztahy s Obranou a Armádou. 
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7 PIVOBRANÍ 

Termín: 19.–21.06.2020 

Osmého ročníku Pivobraní, jenž se měl konat 20. června 2020 na Masarykově náměstí, se mělo 

zúčastnit šest zahraničních pivovarů.  

Francouzský pivovar La Fouillotte z partnerského města Épinal, pivovar ReCraft 

z partnerského města Świętochłowice, pivovar Guido z polského Zabrze, belgický stánek 

s pivem St. Feuillien, pivovar Birrificio Dada z partnerského města Novellara a slovenský 

pivovar Predná Hora. 

Plánovaná zahraniční účast: 

 

ÉPINAL – pivovar La Fouillotte 

ŚWIĘTOCHŁOWICE – pivovar ReCraft 

NOVELLARA – sýry, balzamikové octy, vína, salámy, melouny, pivovar Birrificio Dada 

ZABRZE – pivovar Kopalina-Guido, Muzeum hornictví 

PREDNÁ HORA – pivovar Predná Hora 

LE RŒULX – pivovar St. Feuillien 

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 
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8 SLAVNOST MĚSTA 

Termín: 05.–06.09.2020 

Slavnost města Nový Jičín, jež je považována za vrcholnou společenskou a kulturní událost 

roku, se koná každoročně první zářijový víkend.  

Na akci jsou zváni zástupci všech šesti partnerských měst. Zahraniční delegace se účastní 

připraveného programu v Novém Jičíně a přilehlých městech, v jehož rámci se jim snažíme 

představit nové i tradiční atraktivity našeho okolí.  

Na zasedání rady města dne 02.06.2021 byla akce kvůli koronaviru zrušena a zástupcům 

partnerských měst byl zaslán omluvný dopis. 
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9 OSTATNÍ 

9.1 Veletrh cestovního ruch Zabrze 

Termín: 02.–04.04.2020 

Dvanáctý ročník veletrhu cestovního ruchu, průmyslového dědictví a důlní turistiky v polském 

městě Zabrze, jehož se pravidelně účastní zaměstnanci Návštěvnického centra Nový Jičín, byl 

z důvodu koronaviru zrušen. 

Návštěvníci veletrhu se zde každoročně fotí u plátna s kloboukem firmy Tonak či plátna 

s generálem Laudonem, jsou jim představeny atraktivity města a ochutnávají také regionální 

potraviny. 

9.2 Dopisy partnerským městům – koronavirus  

Oslovená města: Novellara, Görlitz, Ludwigsburg, Świętochłowice, Kremnica, Épinal 

Termín: 20.04.2020, 07.12.2020 

Město Nový Jičín informovalo partnerská města o pandemii koronaviru Covid-19 ve 

2  oficiálních dopisech. Obsahovaly popis aktuální situace v Novém Jičíně a České republice, 

opatření vlády, stavu zdravotnictví apod. Dotazovali jsme se také na situaci v partnerských 

městech, z nichž odpověděly Ludwigsburg, Görlitz, Épinal a Świętochłowice. 
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10  ZÁVĚR 

V oblasti cestovního ruchu jsou partnerským městům bezplatně poskytovány propagační 

materiály o Novém Jičíně. Návštěvnické centrum nabízí klientům stejný prospektový servis 

o svých partnerských městech. Na webu www.novyjicin.cz a www.icnj.cz jsou k dispozici 

podrobné informace o partnerských městech.    

Mezi další aktivity zahraničních vztahů patří vyřizování žádostí občanů Německa, Francie 

a dalších zemí o informace 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. 

 

Tabulka 1 Rozpočet zahraničních vztahů 

Rozpočet zahraničních vztahů pro rok 2020: 615.000,00 Kč 

Čerpáno celkem za rok 2020: 266.968,56 Kč 

Vráceno do rezerv města Nový Jičín za neuskutečněné akce do konce 

června 2021: 
125.000,00 Kč 

Zůstatek za rok 2020: 223.031,44 Kč 

Převedeno ze zůstatku na paragraf 2143:  200.000,00 Kč 

Zůstatek po převodu na paragraf 2143: 23.031,44 Kč 

 

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

