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1 NOVELLARA – ITÁLIE
Akce uskutečněné v partnerském městě:

1.1 Říjnový veletrh, trhy Cittaslow
Termín: 05.10.–07.10.2018
Město Nový Jičín bylo pozváno na říjnový veletrh, který se konal v Novellaře. V září 2018
byl zaslán omluvný dopis o neúčasti z důvodu probíhajících voleb.

Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

1.2 Italští tenisté
Termín: 15.06–17.06.2018
Město Nový Jičín navštívili tenisté z partnerského města Novellara. Na radnici je přivítal pan
místostarosta Mgr. Ondřej Syrovátka. Hosté měli možnost prohlédnout si prostory radnice
včetně radniční věže a také expozice Návštěvnického centra. Tenisté navštívili turistické
zajímavosti Nového Jičína a jeho okolí (Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, Hukvaldy,
Štramberk). Ve večerních hodinách hráli společně s českými zástupci tenis.
Celkové náklady na akci cca 17.787,70 Kč
Obrázek č. 1– 2: Novellara

1.3 Pivobraní
Město Novellara zde prezentovalo regionální produkty, které si návštěvníci Pivobraní mohli
také zakoupit. Na stánku probíhala bohatá ochutnávka parmezánu, nesoucí ochrannou známku
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Parmigiano-Reggiano, balzamikových octů z místní octárny Acetaia San Giacomo, vín
značky Lombardini, salámů, škvarek či melounů. Více informací viz níže – Pivobraní.

1.4 Slavnost města
Zástupci města Novellara se zúčastnili v počtu 4 osob. Pro delegaci byl vytvořen program od
čtvrtku až do neděle, kdy pobyt završili návštěvou Technického muzea v Kopřivnici
a Štramberské Trúby. Po celou dobu pobytu jim byly poskytnuty tlumočnické služby. Více
informací viz níže – Slavnost města.

2 GÖRLITZ – NĚMECKO
Akce uskutečněné v partnerském městě:

2.1 Koncert Puellae et Pueri
Termín: 21.06.–22.06.2018
Sbor Puellae et Pueri navštívil partnerské město Görlitz v rámci třináctidenního výjezdu do
Norska za svým partnerským sborem. Členové sboru byli přivítáni pastorem Dr. HansWilhelm Pietzem v kostele Frauenkirche a poté následoval jejich koncert. Strava a ubytování
bylo poskytnuto všem členům sboru zdarma.
Celkové náklady na propagační předměty 1.756,44 Kč
Obrázek č. 3 –4: Görlitz
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Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

2.2 Laudon Handball Cup
Házenkářský klub Nový Jičín hostil na začátku června 2 házenkářské týmy (SV KOWEG
Görlitz e. V.) z partnerského města Görlitz. Více informací viz níže – Laudon Handball Cup.

3 LUDWIGSBURG – NĚMECKO
Akce uskutečněné v partnerském městě:

3.1 Koňské trhy
Termín: 08.06.–11.06.2018
Město Ludwigsburg pořádalo další ročník Koňských trhů. Delegace navštívila nejstarší
průmyslové zóny ve Weststadtu a shlédla využití kasárenských objektů, ve kterých se dnes
nachází umělecká a hudební škola. Zástupci města Nový Jičín navštívili také Blooming
Garden, vodní zámek Monrepos a pivní slavnost. Důležitým tématem byla elektromobilita
a ekologie.
Události se zúčastnila delegace ve složení PhDr. Jaroslav Dvořák, Mgr. Pavel Bártek
a Mgr. El Houcine Imider.
Celkové náklady na akci cca 15.811,23 Kč

3.2 Koncert novojičínského sboru Ondrášek
Termín: 16.10.–21.10.2018
Novojičínský sbor Ondrášek obdržel pozvání na koncert k 60. výročí Symfonického orchestru
města Ludwigsburg. Ondrášek spolu s dalšími dvěma německými sbory zahrál 9. symfonii
díla Ludwiga van Beethovena v nádherných prostorech kulturního zařízení FORUM
v Ludwigsburgu. Dále absolvovali koncert ve Stadtkürche a při příležitosti 33. setkání krajanů
v Ludwigsburgu. Sbor byl uvítán zástupci města a byl pro něj připraven bohatý doprovodný
program.
Celkové náklady na propagační předměty 1.460,83 Kč
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Obrázek č. 5–6: Ludwigsburg – koncert Ondrášek

Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

3.3 Výměnný pobyt studentů
Termín: 24.02.–10.03.2018
Gymnázium Nový Jičín společně s Friedrich-Schiller Gymnasium Ludwigsburg pořádalo na
přelomu února a března výměnný pobyt studentů nesoucí název „Zdroje energie a význam pro
člověka“. Během týdenního pobytu v Novém Jičíně pracovali studenti na společných
projektech, navštívili radnici a shlédli expozice Návštěvnického centra. Dále navštívili
Ostravu, Kopřivnici a Štramberk. Studenti spolu následně cestovali do Ludwigsburgu, kde
probíhala druhá část výměnného pobytu.
Celkové náklady na přivítání studentů a dary cca 4.8757,54 Kč
Obrázek č. 7–8: Ludwigsburg – výměnný pobyt studentů
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3.4 Slavnost města
Zástupci města Ludwigsburg se zúčastnili v počtu 4 osob. Pro delegaci byl vytvořen program
od čtvrtku až do neděle, kdy pobyt završili návštěvou Technického muzea v Kopřivnici
a Štramberské Trúby. Po celou dobu pobytu jim byly poskytnuty tlumočnické služby. Více
informací viz níže – Slavnost města.

3.5 Výstava Ženy na Baště
V průběhu Slavnosti města Nový Jičín byla zahájena výstava Ženy na Baště – projekt
4 výtvarných umělkyň. Z partnerského města Ludwigsburg se zúčastnila paní Ulrike
Ehrenberg. Představila zde obrazy, které vyšívá na sto let staré lněné plátno. Paní Heike Grüss
zde prezentovala sérii maleb z cest po Nepálu. Další umělkyní byla paní Tracey Moberly,
která zde představila mobilní aplikaci, jenž přetváří portrétní fotografie. Čtvrtou a zároveň
poslední vystavující byla paní Lada Poulová, která ve svých dílech ztvárnila: Frídu Kahlo,
Georgiu O'Keeffe a samu sebe.
Obrázek č. 9–10: Ludwigsburg – výstava Ženy na Baště
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4 ŚWIĘTOCHŁOWICE – POLSKO
Akce uskutečněné v partnerském městě:

4.1 Święto Miasta
Termín: 15.06.–17.06.2018
Zástupci města Nový Jičín se zúčastnili slavnosti města – Święto Miasta, která je pravidelně
pořádána v měsíci červnu. Součástí programu byla návštěva památek města včetně Parku
Śląskiego a jeho stadionu. Akce se zúčastnil PhDr. Jaroslav Dvořák s rodinou
a Mgr. Pavel Rozbroj.
Celkové náklady na akci cca 4.534,54 Kč
Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

4.2 Laudon Handball Cup
Házenkářský klub Nový Jičín hostil na začátku června dva házenkářské týmy (AIK Handboll
Solna) z partnerského města Świętochłowice. Více informací viz níže – Laudon Handball
Cup.

4.3 Pivobraní
Polský pivovar ReCraft si pro návštěvníky Pivobraní připravil několik druhů čepovaného
piva. Více informací viz níže – Pivobraní.
Obrázek č. 11: Pivovar ReCraft

4.4 Slavnost města
Zástupci města Świętochłowice se zúčastnili v počtu 3 osob. Pro delegaci byl vytvořen
program od pátku až do neděle. Více informací viz níže – Slavnost města.
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5 KREMNICA – SLOVENSKO
Akce uskutečněné v partnerském městě:

5.1 Výměna zkušeností
Termín: 21.05.–22.05.2018
Po vzájemné domluvě obou partnerských měst byla zorganizovaná výměna zkušeností
zaměstnanců, která se uskutečnila v Kremnici. Delegace byla přijata primátorem města,
panem Alexanderem Ferenčíkem, na půdě radnice a proběhla všeobecná diskuze o chodu
úřadu a aktuálních problémech obou měst. Odpoledne následovala prohlídka města
a sportovní oblasti Skalka, kde delegace absolvovala okružní procházku po areálu. Následující
den byl zajištěn volný vstup na hrad a do mincovny.
Výměny zkušeností se zúčastnila delegace ve složení Mgr. Radka Bobková, MBA,
Mgr. Zdeněk Petroš, Bc. Stanislav Kopecký a Ing. Roman Kratochvíl.
Celkové náklady na akci cca 5.214,58 Kč

5.2 Mestská slávnost
Termín: 13.09.–16.09.2018
Město Nový Jičín přijalo pozvání na slavnost města, jenž probíhala u příležitosti oslav
690. výročí založení města Kremnica. Tuto velkolepou událost slavilo město v průběhu
celého

týdne.

Každý

den

byl

věnovaný

programu

pro

děti,

přednáškám,

a také kulturním akcím. Ani zde nebylo opomenuto 100. výročí vzniku Československa,
včetně přehlídky historických vozidel na Štefánikově náměstí. Slavnost města byla oficiálně
zahájena slavnostním průvodem v čele s primátorem města Alexanderem Ferenčíkem
v sobotu 15.09.2018.
Mezi stánky na Štefánikově náměstí byl také stánek věnovaný partnerským městům
Kremnice,

kde

si

občané

města

mohli

bezplatně

vzít

propagační

materiály

z partnerských měst. Nový Jičín zde nabízel turistického průvodce, informace o expozicích
Návštěvnického centra a brožuru partnerských měst Nového Jičína. Program určený pro
zahraniční delegace byl velice pestrý a zahrnoval návštěvu mincovny, která je jednou
z nejstarších a nepřetržitě fungujících mincoven na světě, dále Městský hrad, areál Skalka či
Bánské muzeum.
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Slavnosti města se zúčastnila delegace ve složení Bc. Kristýna Zetková, Karolína Kyšková
a Kateřina Nesrstová, DiS.
Celkové náklady na akci cca 6.166,35 Kč
Obrázek č. 12–13: Kremnica

Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

5.3 Slavnost města
Zástupci města Kremnica se zúčastnili v počtu 4 osob. Pro delegaci byl vytvořen program od
pátku až do neděle. Více informací viz níže – Slavnost města.

6 ÉPINAL – FRANCIE
Akce uskutečněné v partnerském městě:

6.1 Výměnný pobyt
Termín: 14.10 –20.10.2018
Gymnázium Nový Jičín společně s Lyceé Pierre Mendes Épinal pořádalo na konci října
výměnný

pobyt

studentů.

Studenti

z novojičínského

gymnázia

byli

ubytováni

u rodin, které se o ně během celého pobytu vřele staraly. Učitelé francouzského gymnázia si
pro studenty připravili velice pestrý program, který zahrnoval nejen prohlídku zajímavých
památek a míst Épinalu, ale například i orientační běh městem, nahlédnutí do běžné
vyučovací hodiny či návštěvu přilehlých měst.
Výměnného pobytu se zúčastnilo celkem 25 studentů a 3 učitelé.
Celkové náklady na dary cca 2.000,78 Kč
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Obrázek č. 14–15: Épinal

6.2 Slavnost Saint-Nicolas
Termín: 07.12.–09.12.2018
Oslava svatého Mikuláše, konaná první adventní víkend v partnerském městě Épinal, je
obdobou novojičínské městské slavnosti. Akce se zúčastnila i další partnerská města – Bitola
(Makedonie), Chieri (Itálie), Gembloux (Belgie), La Crosse (USA), Loughbrough
(Velká Británie) a Schwäbisch Hall (Německo). Právě Bitola během této události oslavila již
50. výročí partnerství s městem Épinal.
Pro delegace byl připraven bohatý program. Zúčastnili se slavnostního odhalení náměstí
Bitola,

zahájení

slavnosti

města

včetně

průvodu

a

shlédli

legendu

o sv. Mikuláši. Navštívili rovněž vernisáž výstavy, která byla věnována partnerskému městu
Bitola, a také se zúčastnili slavnostního otevření esplanády muzea obrazů.
Slavnosti

města

se

zúčastnila

delegace

ve

složení

Bc.

Stanislav

Kopecký,

Mgr. Ondřej Syrovátka, Kateřina Nesrstová, DiS. a tlumočnice Céline Bossu.
Celkové náklady na akci cca 8.867,25 Kč
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Obrázek č. 16–18: Épinal

Akce uskutečněné v Novém Jičíně:

6.3 Pivobraní
Épinalský pivovar Braserie La Fouillotte nabídl návštěvníkům Pivobraní 4 druhy světlého
a polotmavého čepovaného piva, a také lahvová piva v dárkovém balení. Více informací, viz
níže – Pivobraní.

6.4 Slavnost města
Zástupci města Épinal se zúčastnili v počtu 4 osob. Pro delegaci byl vytvořen program od
čtvrtku až do neděle. Po celou dobu pobytu jim byly poskytnuty tlumočnické služby. Více
informací, viz níže – Slavnost města.
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7 PIVOBRANÍ
Termín: 22.06.–24.06.2018
Šestý ročník Pivobraní, pořádaný již od roku 2013, se konal 23. června 2018 na Masarykově
náměstí. Festival představil celkem 30 pivovarů nejen z našeho regionu, ale i ze zahraničí.
Přes 110 hektolitrů piva se načepovalo do ekologických vratných kelímků NickNack. Na
návštěvníky čekal bohatý doprovodný program a také oblíbená pivní soutěž. Program tvořily
zejména kapely, které doprovázely Pivobraní po celý den – Mňága a Žďorp, Michal Hrůza či
O5 & Radeček.
Zahraniční pivovary nabízely vždy několik druhů piv. Novellara nabízela mnoho potravin
k degustaci a návštěvníci si je mohli poté i zakoupit. Oravské muzeum představilo program
Adams Family.
Zahraniční účast:
ÉPINAL – pivovar La Fouillotte
ŚWIĘTOCHŁOWICE – pivovar ReCraft
NOVELLARA – sýry, balzamikové octy, vína, salámy, meloun
ZABRZE – pivovar Kopalina-Guido, Muzeum hornictví
PREDNÁ HORA – pivovar Predná Hora
ORAVA – Oravský hrad, Oravské muzeum
LE RŒULX – pivovar St. Feuillien
Celkové náklady na akci cca 73.149,37 Kč
Obrázek č. 19–20: Zahraniční vztahy vs. Pivobraní
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8 SLAVNOST MĚSTA
Termín: 06.09.–09.09.2018
Slavnost města Nový Jičín, jenž je považována za vrcholnou společenskou a kulturní událost
roku

byla

zaměřena

na

100.

výročí

vzniku

Československa,

zlatá

dvacátá

a třicátá léta v Novém Jičíně a významná výročí narození novojičínských umělců –
Anton Beger, Eduard Veith a Franz Barwig.
Zahraniční delegace navštívily v rámci připraveného programu Bílý zámek v Hradci nad
Moravicí

a

minipivovar

Nová

Sladovna,

jehož

součástí

byla

i

degustace

piv

a společný oběd. Hosté navštívili také vernisáž výstavy „Zlatá dvacátá a třicátá léta
v Novém Jičíně“ a zahajovací koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. V den
slavnosti města se zúčastnili vernisáže výstavy „Ženy na Baště“, kterou si připravily
umělkyně Ing. Arch. Lada Poulová (ČR), Ulrike Ehrenberg (DE), Heike Grüss (DE) a Trace
Moberly (UK). Nechyběly ani tradiční zdravice zástupců partnerských měst při odpoledním
slavnostním průvodu. Nedělní program, připravený pro delegace z Ludwigsburgu a Novellary
zahrnoval návštěvu Technického muzea v Kopřivnici a Štramberské Trúby.
V průběhu slavnosti města proběhlo i jednání, s panem Pierem Giorgiem Olivetim –
předsedou Cittaslow, o možnostech zapojení města Nový Jičín do mezinárodní sítě „měst, kde
se dobře žije.“ – Cittaslow.
Umělkyni Tracey Moberly doprovázel zástupce města Caerphilly, který nám zde představil
umělecký projekt zkoumající tradiční venkovské dědictví, na němž by mohla naše města
spolupracovat.
Akce se zúčastnilo celkem 24 zahraničních hostů z partnerských měst, včetně zástupců města
Caerphilly a předsedy Cittaslow pana Piera Giorgia Olivetiho.
Celkové náklady na akci cca 215.316,52 Kč
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Obrázek č. 21 –26: Zahraniční vztahy vs. Slavnost města
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9 OSTATNÍ
9.1 Veletrh cestovního ruchu ITF SLOVAKIATOUR – Bratislava
Termín: 24.01.–28.01.2018
Již 24. ročníku veletrhu cestovního ruchu v Bratislavě se zúčastnily pracovnice
Návštěvnického centra Nový Jičín – Bc. Kristýna Zetková a Nikola Maňáková. Město Nový
Jičín bylo prezentováno na stánku Moravskoslezského kraje. Zde se návštěvníci veletrhu
mohli

vyfotit

u

plátna

s

prvorepublikovými

klobouky,

či vyzkoušet regionální potravinu – Štramberské uši. Během veletrhu bylo vyvoláno více než
450 fotografií, které si návštěvníci mohli odnést na památku.
Celkové náklady na akci cca 12.059,38 Kč
Obrázek č. 27–29: Veletrh CR ITF Slovakiatour - Bratislava

9.2 Zasedání Prezidia Euroregionu Silesia Racibórz
Termín: 15.02.2018
Na základě pozvánky na zasedání Prezidia Euroregionu Silesia byla schválena zahraniční
cesta do Racibórze. Zasedání se zúčastnil PhDr. Jaroslav Dvořák.

9.3 Velikonoční jarmark
Termín: 28.03.2018
Na stánku byly k prodeji výrobky od našich sousedů ze slovenské Kremnice – víno, med,
perníčky, bylinný čaj, lázeňské oplatky, paštiky, polévky či typické slovenské sýry. Z italské
Novellary mohli návštěvníci ochutnat a také si zakoupit sýr Parmigiano-Reggiano. Nechyběla
ani vína a balzamikové octy.
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Obrázek č. 30–31: Velikonoční jarmark – prodej potravin z partnerských měst

9.4 Veletrh cestovního ruchu Zabrze
Termín: 12.04.–14.04.2018
Desátého ročníku veletrhu cestovního ruchu, průmyslového dědictví a důlní turistiky
v polském městě Zabrze se zúčastnil Mgr. Ondřej Syrovátka, Mgr. Radka Bobková, MBA
a Bc. Kristýna Zetková.
Návštěvníci veletrhu se zde mohli vyfotit u plátna s klobouky firmy Tonak, a.s., seznámit
s turistickými atraktivitami města či ochutnat regionální potraviny. Na veletrhu vystoupila
novojičínská Městská dechová hudba s prvorepublikovými melodiemi, tanečními skladbami
a lidovými písněmi.
Celkové náklady na akci cca 28.140,20 Kč
Obrázek č. 32–33: Veletrh CR Zabrze

9.5 Návštěva finského sboru
Termín: 26.04.–29.04.2018
Novojičínský sbor Puellae et Pueri hostil partnerský sbor Vox Vanaje z Finska (Hamenlinna).
Sbor byl uvítán na radnici města Nový Jičín Mgr. Ondřejem Syrovátkou. Pro hosty zde bylo
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připraveno také občerstvení a dary, poté následovala prohlídka expozic Návštěvnického
centra. Pobyt byl završen společným koncertem v Beskydském divadle. Město Nový Jičín se
podílelo na úhradě ubytování a stravování.
Celkové náklady na akci cca 17.090,52 Kč

9.6 Návštěva Valonska – Belgie
Termín: 28.05.–01.06.2018
Tento pobyt byl součástí projektu s názvem „Výměna zkušeností a dobré praxe ve správě
historických měst (historie-kultura-gastronomie)“, který zastřešuje Společný výbor WallonieBrusel-Česká republika.
Pobyt zahrnoval návštěvu vybraných lokalit, které byly součástí projektu zaměřeného na
poznávání historie, kultury a gastronomie Valonska a České republiky. Součástí pobytu byla
také návštěva měst umění a kultury (např. Mons, Namur nebo Lutych), historických mezníků
dějin (bitva u Waterloo), proslulých muzeí (Muzeum o životě ve Valonsku) a pivovarů
(Mont-St.Jean, St. Feuillien).
Zahraniční cesty se zúčastnila delegace Návštěvnického centra Nový Jičín – Mgr. Radka
Bobková, MBA, Bc. Kristýna Zetková a Bc. Kateřina Redlová.
Celkové náklady na akci cca 24.116,53 Kč
Obrázek č. 34–35: Belgie – Valonie

9.7 Laudon Handball Cup
Termín: 08.06.–10.06.2018
Házenkářský klub – Handball club Nový Jičín – hostil celkem 4 týmy z partnerských měst
Görlitz (SV KOWEG Görlitz e. V.) a Świętochłowice (AIK Handboll Solna). Házenkářský
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tým

z Görlitz

a

Švédska

byl

přivítán

na

radnici

města

Nový

Jičín

Mgr. Ondřejem Syrovátkou.
Pro hosty bylo připraveno také občerstvení a dary, poté následovala prohlídka expozic
Návštěvnického centra.
Celkové náklady na akci cca 5.510,24 Kč
Obrázek č. 36–37: Laudon Handball Cup

9.8 Přijetí studentů – ZŠ Komenského 66
Termín: 23.10.2018
Město Nový Jičín navštívili díky programu Erasmus+ studenti z Velké Británie, Rumunska,
Itálie,

Španělska,

Litvy

a

Turecka.

Studenti

byli

přivítáni

na

radnici

Mgr. Ondřejem Syrovátkou. Pro hosty bylo připraveno občerstvení a dary, poté následovala
prohlídka expozic Návštěvnického centra. Tento projekt byl pořádán základní školou
Komenského 66.
Celkové náklady na akci cca 6.893,85 Kč
Obrázek č. 38–39: Laudon Handball Cup

19

9.9 Oslava výročí s hasiči z Martina
Termín: 26.10.2018
Město Nový Jičín pořádalo oslavu výročí 60. let od podpisu družební smlouvy mezi Okresním
sdružením hasičů Nový Jičín a Územní organizací dobrovolné požární ochrany Martin.
Celkové náklady na dary cca 2.497,80 Kč

9.10 Vánoční jarmark
Termín: 21.12.–22.12.2018
Na Vánočním jarmarku mohli návštěvníci opět vyzkoušet a zakoupit si produkty
z partnerských měst. Na stánku byly k prodeji výrobky od našich sousedů ze slovenské
Kremnice

–

víno,

med,

perníčky,

bylinný

čaj,

lázeňské

oplatky,

paštiky

i medovina. Z italské Novellary mohli návštěvníci ochutnat a také si zakoupit sýr ParmigianoReggiano, vína, balzamikové octy, salám či škvarky. Na Vánočním jarmarku byly k dispozici
i výrobky z francouzského Épinalu – marmelády, pivo, čaje, likéry, pálenky, hořčice
a bonbóny. Nechyběla ani kosmetika – sprchové gely, tělová mléka, mýdla či kolínská.
Obrázek č. 40–41: Vánoční jarmark – prodej z partnerských měst
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10

ZÁVĚR

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.
Tabulka č. 1: Rozpočet zahraničních vztahů
Rozpočet zahraničních vztahů pro rok 2018:
Čerpáno celkem za rok 2018:
Zůstatek za rok 2018:

555.000,00 Kč
490.265,05 Kč
64.734,95 Kč
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