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PŘEDSTAVENÍ
Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků je od 19.12.2011 organizační složkou
Města Nový Jičín, na základě vydání zřizovací listiny zastupitelstvem města. Nachází
se v zrekonstruovaném domu u Laudona na Masarykově nám. č.45 v Novém Jičíně.
Významně se podílí na rozvoji cestovního ruchu, propagaci a prezentaci města Nový Jičín
a kulturně společenském životě ve městě jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, šíří kulturní tradici
formou zážitkové turistiky, prostřednictvím informační, vzdělávací a zábavné formy
poskytuje návštěvníkům města komplexní služby v oblasti cestovního ruchu.
NCNJ zajišťuje naplnění cílů a udržitelnost dotačního projektu Nový Jičín – město klobouků
a Generál Laudon v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace.
ČLENĚNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
Organizační složka
Sídlo: Masarykovo nám. 45, Nový Jičín
Vedoucí: Mgr. Radka Bobková, MBA
Tel. 556 765 398, e-mail: rbobkova@novyjicin-town.cz

Turistické informační centrum

Expozice
Expozice klobouků a Generál Laudon

Marketing cestovního ruchu

Propagace, ekonom

Zahraniční vztahy
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC)

Turistické informační centrum pomáhá návštěvníkům a občanům Nového Jičína při
zajišťování služeb spojených s turistickým servisem. Poskytuje všeobecné informace o městě
a jeho okolí, informace o sportovních a kulturních akcích, vlakových a autobusových spojích,
vede databázi firem a podniků. Nabízí k prodeji upomínkové předměty a suvenýry vztahující
se k městu Nový Jičín, vstupenky do expozic Návštěvnického centra a Muzea Novojičínska,
p.o., mapy města a okolí, publikace města, pohlednice atp. Nabízí zdarma propagační
a informační materiály v různých jazykových mutacích. Zajišťuje provoz půjčovny trekových
holí, disků pro Discgolf, kopírování, tisk a internetové připojení pro veřejnost. Zajišťuje
prohlídky města s průvodcem, předprodej vstupenek, výlep plakátů.
Turistické informační centrum Nový Jičín je od roku 2003 oficiálním Turistickým
informačním centrem skupiny B, certifikovaným Českou centrálou cestovního ruchu
CzechTourism.

1.1 Zhodnocení turistické sezóny za rok 2017
Personál na úseku TIC obsloužil 31 051 osob, z toho 1 399 zahraničních osob a 29 652
tuzemských, kterým osobně, telefonicky, elektronicky a bezplatně poskytl informace o městě
a dění v něm nebo prodal suvenýry, vstupenky do expozic apod. Komentovaných procházek
se zúčastnilo 707 osob. Expozice (expozice klobouků a expozice Generál Laudon)
v Laudonově domě v roce 2017 navštívilo 16 749 osob, což je o 2 712 osob více než v roce
2016. Z návštěvních knih, které jsou umístěny v obou expozicích lze vyčíst, že 98 %
návštěvníků je s expozicemi spokojena, odnáší si zážitek a návštěvu doporučí svým známým.
Do Žerotínského zámku (expozice a kulturně výchovné akce) v Novém Jičíně zavítalo 30 535
návštěvníků (residenti, turisté, školní skupiny).
Návštěvníci expozic NCNJ tvoří z 27 % senioři, z 13 % dospělí ve věku od 26 let do 65 let
a z 60 % rodiny s dětmi.
Největší podíl návštěvnosti tvoří Češi, ze zahraničních přijíždějí nejčastěji Poláci, Němci
a Slováci.
O úspěšnosti Návštěvnického centra v uplynuté turistické sezóně svědčí i fakt, že jsme získali
titul za 3. místo v Moravskoslezském kraji v anketě Informační centrum roku 2017.
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Tabulka č. 1, 2 a graf č. 1, 2: Obslužnost návštěvníků TIC

Obslužnost po měsících
Měsíce v roce 2017
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem

Počet návštěv
1794
1311
1809
2247
2268
2933
2586
3114
4820
2626
2768
2775
31 051

Obslužnost 2017
Česká republika
29652
Celkem

Zahraničí
1399
31 051
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1.1.1 Statistika návštěvnosti kulturních akcí (kulturní turismus) 2017
pořádaných MKS NJ
Kino Květen + letní kino, návštěvnost celkem 50 188 osob :
(filmové projekce, přednášky, koncerty, besedy).
Městská knihovna, Husova 2, návštěvnost akcí celkem 7 372 osob:
(výstavy, vernisáže, přednášky, besedy, autorské čtení, bibliografické lekce, divadelní
představení).
Návštěvnost půjčoven a studovny, celkem 35 617 osob.
Stará pošta
Klub Galerka, výstavní síň „Stará pošta“, hudební kavárna, návštěvnost celkem 5 248 osob:
(koncerty, div. představení, přednášky, besedy, výstavy, vernisáže, literární večery, projekce,
poslechové a tématické akce).
Čajovna „Archa“, návštěvnost celkem 598 osob:
(výstavy, vernisáže, koncerty, besedy, přednášky, projekce, workshopy).
Akce Novojičínského léta v exteriérech města, návštěvnost celkem 14 900 osob:
(koncerty, festivaly, divadelní představení, tématické akce).
Slavnost města Nový Jičín, návštěvnost celkem 20 000 osob.

Tabulka č. 3: Návštěvnost Žerotínského zámku 2017
Žerotínský zámek v Novém Jičíně – r. 2017
Celkový počet návštěvníků
Počet návštěvníků expozic a výstav
Počet běžných turistů
Počet návštěvníků ve školních skupinách
Počet školních skupin
Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost
Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí

30 535
18 462
15 341
3 121
150
35
12 073
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PROPAGACE MĚSTA A EKONOM

Úsek propagace, ekonom připravuje a vydává podklady pro tvorbu tištěných a elektronických
propagačních, prezentačních a informačních materiálů o městě Nový Jičín a okolí. Připravuje
a

zajišťuje

nákup,

skladování

a

výdej

propagačních,

prezentačních,

dárkových

a upomínkových předmětů za účelem propagace i prezentace města. Zajišťuje spolupráci
se sdělovacími prostředky a organizuje vlastní multimediální komunikaci, spolupracuje na PR
s tiskovou mluvčí MěÚ Nový Jičín. Zabezpečuje podklady pro tvorbu rozpočtu kapitoly
11/NCNJ, nakládání s prostředky kapitoly a svěřeným rozpisem rozpočtu města na příslušný
rok, sleduje rovnoměrné čerpání výdajů. Ve spolupráci s TIC spravuje své webové stránky
(www.icnj.cz, www.mestoklobouků.cz, www.expozicelaudon.cz), facebook NCNJ.

2.1 Propagace města a NCNJ
Prostřednictvím úseku TIC byly informace o aktuálním dění a pořádaných akcích uváděny
(kromě webových stránek TIC a jeho facebooku) také na turistickém portále turistické oblasti
Beskydy-Valašsko www.beskydyportal.cz, na turistickém portálu Moravskoslezského kraje
www.severnimorava.travel a v katalozích Moravskoslezského kraje. Statistiky webových
stránek

návštěvnického

centra

(www.icnj.cz,

www.mestoklobouku.cz,

www.expozicelaudon.cz) jsou sledovány pomocí aplikace Google Analytics. Webová stránka
www.mestoklobouku.cz prošla v roce 2017 kompletní renovací. Webové stránky jsou nyní
jednodušší, přehlednější a jejich ovládání je více intuitivní. Návštěvníci zde najdou detailní
nabídku expozic, doprovodné aktivity, ceníky, fotogalerii a další užitečné informace. Na
podzim byl zřízen live chat Foxydesk od společnosti Avantro s.r.o., který byl následně vložen
na všechny tři weby NCNJ.
Spravujeme i vlastní stránku na sociální síti facebook, která obsahuje základní informace
o Návštěvnickém centru a celkově webové stránky doplňuje. Zde jsou pravidelně ukládány
fotografie z jednotlivých akcí, dále pozvánky na kulturní a společenské akce, zajímavé tipy na
výlety do okolí města, zveřejňují se zde také aktuální informace, které jsou umísťovány do
aktualit na web, popř. do kalendáři akcí.
V roce 2017 bylo evidováno stejně jako v loňském roce 29 placených prezentací města.
Z toho 8 prezentací bylo inzerováno v deníku či týdeníku jako je Mladá fronta, 5plus2,
Novojičínský deník. Celkem 6 prezentací bylo soustředěno v turistických periodicích
a magazínech TIM, KAM po Česku, Kapesní Kalendář – KAPKA, Obrazový Atlas Klubu
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českých turistů, Moravia magazín. Nechyběla ani inzerce v katalogu firem ÉTER. Vybrané
akce byly prezentovány mimo jiné i formou rádiového spotu Hitradia Orion. Jednalo se
především o Novojičínské jarmarky a Pivobraní. Velmi početnou skupinu tvořily internetové
inzerce, ať už formou PR článků, online turistických map, bannerových reklam s podporou
společnosti Seznam.cz, a. s. nebo formou podpory facebookových kampaní společnosti
Economia a. s.
Internetová inzerce běžela na následujících webech: www.kampocesku.cz, www.turistika.cz,
www.czregion.cz,

www.vyletnik.cz,

www.kdykde.cz,

www.rodinnevylety.cz,

www.tipynavylet.cz, www.cestujeme.cz, www.obchodyasluzby.cz, www.kamzdomu.cz. Byl
zkontrolován, aktualizován a doplněn internetový turistický portál www.kudyznudy.cz,
a taktéž již zmíněný web www.severnimorava.travel.
Prezentace akcí města probíhá i nadále také prostřednictvím umisťování pozvánek na městské
nástěnky umístěné na ulici Generála Hlaďo a Lidická. I nadále probíhá prezentace města
rovněž pomocí interaktivní tabule v rámci městského informačního orientačního systému
umístěného na ulici 5. května. Nechybí spolupráce s firmou Rengl formou výlepu propagující
akce na 37 výlepových plochách ve městě a místních částí, které pořádá město.
Roční spolupráce, týkající se umisťování pozvánek a informačních textů, byla uzavřena
s regionální televizí POLAR televize Ostrava, s. r. o. a Kabelovou televizí Kopřivnice, s. r. o.
V roce 2017 byly odvysílány reportáže pořadu České televize Toulavá kamera a pořadu
televize Prima Prostřeno. Novojičínské akce pravidelně natáčí TV Polar a TV Relax.

2.1.1 Vydávání propagačních materiálů
V roce 2017 byl aktualizován turistický průvodce městem Nový Jičín a to v jazykových
mutacích čeština, angličtina, polština a němčina. Tato brožura obsahuje kompletní informace
o našem městě včetně seznamu ubytovacích, stravovacích či sportovních zařízení, dále tipy na
výlety v Novém Jičíně i ve vzdálenějším okolí atd. Další aktualizací prošla i tzv. skládačka
o Návštěvnickém centru a jeho expozicích.
Ve spolupráci s destinačním managementem TO Beskydy-Valašsko byly aktualizovány
brožury TOP 10+1 v Beskydech a Vstupte do Beskyd. Dále byl aktualizován soubor
turistických map Beskydy po svých a nově vydané trhací mapy Beskydy na kole.
V roce 2017 vydalo město sadu stolních a nástěnných kalendářů složených z fotografií
převážně lidí přispívajících na facebookovou stránku Foto Nový Jičín.
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V průběhu roku byly dle potřeby distribuovány propagační materiály do stojanů
v ubytovacích a stravovacích zařízeních ve městě a jeho přilehlých obcích (Šenov u Nového
Jičína, Kunín, Starý Jičín).
Turistické informační centrum dlouhodobě spolupracuje s poskytovateli ubytovacích služeb,
kterým dodává propagační materiály města. Průměrná délka pobytu návštěvníků je 1 až 2 dny.
Nejčastějším důvodem jejich návštěvy je práce tzv. business turistika a dále pak klasická
poznávací turistika.
Tabulka č. 4 a graf č. 3: Návštěvnost webových stránek 2017

Návštěvnost webových stránek
www.icnj.cz
www.mestoklobouku.cz
www.expozicelaudon.cz
Celkem

186448
10706
3451
200 605

Tabulka č. 5 a graf č. 4: Kategorie zařízení návštěvnosti webů 2017

Kategorie zařízení návštěvnosti webů
Počítač
Mobilní telefon
Tablet
Celkem

117665
71768
11251
200 684
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Tabulka č. 6 a graf č. 5, 6: Demografické údaje návštěvnosti webů 2017

Pohlaví
Ženy
Muži
Celkem

Demografické údaje návštěvnosti webů
poměr v %
poměr v %
věk
65 18-24
35 25-34
100 35-44
45-54
55-64
65 a více
Celkem

27
22
17
14
12
8
100
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Tabulka č. 7 a graf č. 7: Návštěvnost webu icnj.cz dle národnosti 2017
Návštěvnost webu icnj.cz dle národnosti
ČR
SVK
POL
DE
HGR
USA
UK
RUS
nezaznamenáno
A
Celkem

179246
1326
1041
898
724
517
412
237
261
260
184 922

Tabulka č. 8 a graf č. 8: Návštěvnost webu mestoklobouku.cz dle národnosti 2017
Návštěvnost webu mestoklobouku.cz dle národnosti
ČR
USA
POL
SVK
GE
BRA
A
UK
nezaznamenáno
FRA
Celkem

9664
280
186
154
105
36
35
36
25
22
10 543
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Tabulka č. 9 a graf č. 9: Návštěvnosti webu expozicelaudon.cz dle národnosti 2017
Návštěvnost webu expozicelaudon.cz dle národnosti
ČR
SVK
POL
USA
BRA
nezaznamenáno
A
CAN
GE
IND
Celkem

3164
55
50
45
19
17
16
16
17
10
3 409
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2.2 Ekonom
PŘÍJMY
Rozpočet

Plnění

%

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

871.518,67

871.518,67

100,00

1346 – Abonentní a rezidentní karty

100.000,00

119.925,00

119,92

Rozpočet

Plnění

%

592.280,00

588.934,13

99,43

6.526.319,06

6.403.997,47

98,12

200.000,00

199.989,00

99,99

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury

25.000,00

19.291,00

77,16

§ 6223 Mezinárodní spolupráce (vnější vztahy)

575.000,00

559.071,43

97,22

7.918.599,06

7.771.283,03

98,13

TRŽBY
245 – kopírování: 25.362,00 Kč (2,91 %)
315 – suvenýry (10 % DPH): 33.002,00 Kč (3,79 %)
330 – vstupné: 301.220,00 Kč (34,56 %)
331 – procházka městem: 7.500,00 Kč (0,86 %)
332 – suvenýry (15 % DPH): 30.007,50 Kč (3,44 %)
333 – suvenýry (21 % DPH): 361.195,17 Kč (41,45 %)
335 – prodej služeb (21 % DPH): 0,00 Kč (0 %)
336 – půjčovné: 720,00 Kč (0,08 %)
337 – účastnický poplatek: 95.700,00 Kč (10,98 %)
340 – za činnost sběrového místa (Rengl): 7.502,00 Kč (0,86 %)
341 – provize z prodeje vstupenek: 9.310,00 Kč (1,07 %)
Celkem: 871.518,67 Kč

ROZPOČET

§ 2141 Vnitřní obchod
§ 2143 Cestovní ruch

§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního
a historického povědomí (busta Laudon)

Výdaje celkem
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2.3 Přijaté dotace
Tabulka č. 10: Přijaté dotace 2017

Dotační
program

Podpora
turistických
informačních
center v MSK
pro rok 2017

3

Poskytovatel

MSK

Použití

- propagační materiál
v německé jazyce
(Turistický průvodce
města)

Výše
dotace
(obdržená)
v Kč

Účast
města

Náklady
celkem

64.696,- Kč

17.719,- Kč

82.415,- Kč

- nákup multifunkční
tiskárny do TIC

MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU

Úsek Marketing cestovního ruchu organizuje akce dle plánu akcí NCNJ, organizuje a pořádá
jarmarky, provádí výstavní činnost a zajišťuje proměnné výstavy v minigalerii NCNJ
a v expozici Generál Laudon, zajišťuje a pořádá průvodcovské služby a komentované
prohlídky města, Press a Fam tripy pro novináře a specialisty v oboru cestovního ruchu, Team
buildingové aktivity, zabezpečuje organizaci pracovních a společenských akcí města
konaných i mimo městský úřad, zpracovává zprávy a zhodnocení aktivit NCNJ.

3.1 Proběhlé akce NCNJ za rok 2017
Výstavy:
9 x galerie NCNJ, 4 x galerie expozice klobouků, 1x výstavní místnost expozice Generál
Laudon, výstavy fotografií, modelů, sběratelských předmětů pro širokou veřejnost.
Workshopy a semináře, speciál. programy, study tour, press tripy, jednání, přednášky:
59x workshopů v expozici klobouků, v expozici Generál Laudon proběhly 4x jednání komise
KOSCR, 1x 9. 9. 2017 workshop a fotoateliér v expozici klobouků při akci Slavnost města,
2x akce pro MŠ a ZŠ "Tajuplný Laudonův dům", 5x press trip novináři MSK, 1x návštěva
rodiny Barona Loudona 9. 9. 2017.
Komentované procházky městem s průvodcem:
30x procházek, (trasa MPR, Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, bašta, radniční věž,
nádvoří Žerotínského zámku, Masarykovo náměstí).
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Komentované - pohádkově kostýmované procházky městem s průvodcem:
3x procházky navštívených z MŠ, ZŠ, ve spolupráci s Educa, střední odbornou školou, (trasa
MPR, Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, bašta, radniční věž, nádvoří Žerotínského
zámku, Masarykovo náměstí).
Novojičínské jarmarky


Novojičínský jarmark s masopustem – 16.02.2017 se soutěží o nejlepší jarmareční

tlačenku v doprovodu masopustních masek a hudby.


Velikonoční jarmark – 12.04. – 15.04.2017.



Novojičínský jarmark, květiny a zahrady – 11.05.2017.



Novojičínský jarmark řemeslný – 15.06.2017.



Novojičínský jarmark prázdninový – 13.07.2017.



Řemeslný jarmark při slavnostech města – 08.09. – 09.09.2017.



Novojičínský jarmark podzimní – 12.10.2017.



Novojičínský jarmark listopadový – 09.11.2017



Vánoční jarmark s doprovodným programem– 01.12. – 24.12.2017.

Pivobraní, pořádaný dne 24.06.2017, 5. ročník festivalu zlatavého moku s doprovodným
programem na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Nabídka zhruba pětadvacet
minipivovarů nejen z Moravy, ale i z Polska, Slovenska, Německa, ale i Belgie – Walonie,
Itálie – Novellara, Francie - Epinál. Na oslavách nejpopulárnějšího českého nápoje nechyběl
ani bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi a pestrá nabídka gastronomických
specialit. Tento festival je na podporu gastroturistiky v regionu a je výjimečný tím, že se
v samotném historickém jádru sejde mnoho malých, středních, rodinných pivovarů
i s nabídkou zahraničních pivovarů. Nabízí program pro všechny generace.
Obrázek č. 1, 2: 5. ročník Pivobraní 2017
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Obrázek č. 3: Vernisáž fotografií Milana Víchy

Obrázek č. 4: Workshop – ZŠ Mořkov
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Obrázek č. 5: Kostýmovaná procházka městem

Tabulka č. 11 a graf č. 10: Komentované (kostýmované) procházky 2017

Komentované procházky městem
Měsíce v roce 2017
Počet osob
Leden
0
Únor
32
Březen
0
Duben
5
Květen
125
Červen
222
Červenec
0
Srpen
40
Září
114
Říjen
123
Listopad
46
Prosinec
0
Celkem
707
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Obrázek č. 6: Vánoční jarmark

3.2 Podpora prodeje
NCNJ svou podporu prodeje směřuje zejména na nabídku svých upomínkových předmětů,
které jsou opatřeny znakem, poř. erbem Města Nový Jičín a zároveň slouží k prezentaci města
jak uvnitř tak i na venek. Upomínkové předměty se vydávají buď zdarma anebo slouží pro
prodej v turistickém informačním centru. Jedná se např. o reflexní prvky, multifunkční šátky,
termohrnky a termosky, turistické mapy Klubu českých turistů, pohlednice s vyobrazením
Nového Jičína, Starého Jičína a okolí, keramiku, pískované sklo, cínové vojáčky, knihy,
turistické známky, magnety, tužky, propisky, bloky, drobné upomínkové předměty pro děti,
trička, kšiltovky, čokolády, vína atp. Nejoblíbenějšími upomínkovými předměty zůstávají
i nadále turistické známky a vizitky a turistické magnetky. Velmi oblíbeným suvenýrem je
také interaktivní balíček s kloboučkem a zdobením či čokoláda s přebalem foto Nový Jičín.
Novinkou roku 2017 byly upomínkové předměty z partnerských měst. Do prodeje byly
nabídnuty balsamikové octy, vína z Novellary, medové perníky a bylinné čaje z Kremnice.
V rámci doplňkových aktivit pro vzdělávací organizace a akcí města (např. Pivobraní) jsou
využívány upomínkové předměty jako ceny a odměny pro účastníky těchto akcí
a soutěží. Nesmíme opomenout hru Laudoncaching, kdy po nalezení všech skrýší,
zaznamenání kódů do hrací karty a odevzdání této karty vojenskému velitelství (TIC)
dostanou návštěvníci odměnu. Přidanou hodnotou Návštěvnického centra je podpora
novojičínské značky Tonak, která má ve městě dlouholetou tradici. Návštěvníci expozice
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klobouků si po zakoupení platné vstupenky mohou vyzkoušet až tři sta druhů pokrývek hlavy
této značky. V expozici generál Laudon pak mají návštěvníci jedinečnou možnost vyzkoušet
si vojenskou výstroj a výzbroj, a také nově zhlédnout největší sousoší v ČR vytvořené 3D
tiskem, zapsané v České knize rekordů během Slavnosti města dne 9. 9. 2017.
Návštěvnické centrum se také zúčastňuje osobně nebo formou prospektového servisu veletrhů
a výstav zaměřených na cestovní ruch jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Jelikož se Nový Jičín
nachází na pomezí dvou destinačních managementů, prospektový servis (propagační
materiály, brožury o městě Nový Jičín a okolí) zajistil Destinační management turistické
oblasti Beskydy-Valašsko, ale také Destinační management TO Poodří.
Obrázek č. 7: Mezinárodní veletrh CR v Zabrze (PL) 2017

Tabulka č. 12: Veletrhy a výstavy 2017

NÁZEV AKCE

TERMÍN
2017

PŘÍMÁ
ÚČAST

NĚPŘÍMÁ
ÚČAST
PROSPEKTOVÝ
SERVIS
X

Veletrh cest. ruchu, Slovakiatour Bratislava
Veletrh cest. ruchu, Regiontour - Brno
Veletrh cest. ruchu, Holiday World - Praha
Dovolená a region - Ostrava

leden
únor
březen

Infotour - Hradec Králové

březen

X

Glob - Katowice
Mezinárodní veletrh CR - Zabrze
Jak šmakuje Moravskoslezsko - Karlova
Studánka
Lifesport - Brno

březen
duben

X

leden

X
X
X

X

srpen

X

listopad

X
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4

EXPOZICE

Návštěvnické centrum díky svým expozicím a poskytujícím službám se vyskytuje na
průsečíku potenciálu města s jeho nepřetržitou kloboučnickou tradicí a existencí funkční
továrny. Úsek Expozice zajišťuje provoz interaktivní expozice klobouků a interaktivní
expozice Generál Laudon, dále pak seznamuje návštěvníky Nového Jičína s těmito druhy
zážitkové turistiky. Pořádá tématické workshopy pro vzdělávání a výchovu, tvořivé dílny pro
různé skupiny návštěvníků (rodiny s dětmi, handicapované návštěvníky, seniory, pro
mateřské, základní školy, vzdělávací organizace, spolky, sdružení), zajišťuje teambuilding,
Press a Fam tripy.
Podle výsledku výzkumu, které bylo provedeno v NCNJ v průběhu roku 2017 by návštěvníci
Návštěvnické centrum z 98 % rozhodně doporučili svým známým a přátelům, což jev
konečném rozhodnutí velice pozitivním výsledkem pro organizaci. Klobouky i Generál
Laudon patří k asociačním produktům, které jsou velice známé a mezi návštěvníky
vyhledávané z důvodu vlastního interaktivního prožitku. Cílem zážitkové turistiky je
nabídnout návštěvníkům skutečně aktivní formy poznávání při návštěvě expozic centra, které
jsou založeny na silném emotivním zážitku, který je rozhodující při koupi služby.

Tabulka č. 13 a graf č. 11: Návštěvnost expozic NCNJ 2017

Návštěvnost expozic NCNJ za rok 2017
Expozice klobouků / Expozice Generál Laudon NCNJ

9344

Společné vstupné do expozic NJCJ a Muzea Novojičínska, p.o.

2074

Školní prohlídka

1801

Den otevřených dveří

3530

Celkem

16 749
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Obrázek č. 8, 9, 10: Interaktivní expozice klobouků a Generál Laudon
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5

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY
(MHD)

V červenci roku 2016 byla Informační kancelář MHD přesunuta ze starého pracoviště z ulice
Štefánkova do Návštěvnického centra. V rámci Informační kanceláře MHD se nyní
v Návštěvnickém centru vyřizují veškeré občanské potřeby ohledně MHD a parkovacích karet
v centru města a městské památkové rezervaci tzv. Abonentní a Rezidentní parkovací karty.
V roce 2017 došlo k několika změnám povinností kanceláře MHD V Návštěvnickém centru
v Novém Jičíně. Od nového roku 2017 se nově v kanceláři MHD vyřizují i karty, které
občany osvobozují od místního poplatku za průjezd městskou památkovou rezervací, tato
karta je poskytovaná pouze občanům, kteří mají trvalé bydliště v MPR, občanům kteří v MPR
provozují hospodářskou činnost nebo občanům kteří jsou vlastníkem nemovitosti na území
MPR. Karta nepodléhá poplatku.
Do 10. prosince 2017 byly dopravcem MHD Technické služby města Nového Jičína, od
10. prosince 2017 je dopravcem společnost ARRIVA MORAVA a.s.. Od října 2017 je
občanům poskytnuta možnost vracet staré karty MHD od TSMNJ, v případě že je karta
vyrobena od 2012, občanům se vrací 100,- Kč (pořizovací poplatek), ale karta nesmí být
poškozena, hotovost na kartě v podobě elektronické peněžence se vyplácí vždy. Vrácení
a vyplácení ze starých karet MHD je možné pouze do konce května 2018.

5.1 Abonentní a rezidentní parkovací karty
Tyto parkovací karty nahrazují parkovací kotouč, to znamená, že v příslušné zóně můžou
majitelé vozidel stát neomezeně, ale za předpokladu že splní podmínky. Parkovací karty jsou
platné kalendářní rok.
Podmínky k vyřízení:


velký technický průkaz



občanský průkaz



majitel vozidla musí mít trvalé bydliště v jedné ze 4 zón nebo



majitel vozidla musí být vlastník nemovitosti v jedné ze 4 zón nebo



osoba co má trvalé bydliště v jedné ze 4 zón, ale není vlastníkem auta musí
předložit potvrzení od firmy, že služební auto může být užíváno k soukromým
účelům nebo



sídlo provozovny, firmy v jedné ze 4 zón a firemní auto
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První parkovací karta pro rezidenty je zdarma, v případě že je i druhé auto napsané na stejnou
osobu je poplatek 1.600,- Kč na rok. Při změně SPZ je poplatek 50,- Kč.
Abonentní parkovací karta je na rok za 2.000,- Kč. Při změně SPZ je poplatek 50,- Kč.
Abonentní PK – je pro osoby mající v jedné ze 4. zón místo podnikání nebo provozovnu
a auto je firemní.
Rezidentní PK – karta pro občany, kteří mají v jedné ze 4. zón trvalý pobyt nebo jsou majitelé
nemovitosti a auto je psané na ně.
Abonentní a rezidentní PK se řídí nařízením města, č. 3/2012 o stání silničních motorových
vozidel na vymezených místech komunikacích ve městě Nový Jičín.

Obrázek č. 11: Abonentní a Rezidentní parkovací karty
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Obrázek č. 12: Systém parkování v centru Nového Jičína

5.2 Městská hromadná doprava Technických služeb města Nového Jičína
MHD se skládá ze čtyř linek, které projíždějí různými částmi města Nového Jičína, Obrázek
č. 3. Autobusem MHD může jet osoba mající platnou čipovou kartu, Obrázek č. 4 za
zvýhodněnou cenu a nebo osoba, která není držitelem čipové karty, ale ta platí plnou cenu
jízdného beze slevy.
Pořízení čipové karty je za 100,- Kč.
V dokumentu Podmínky pro užití čipových karet MHD, je přesně popsané typy čipových
karet i možnosti nabíjení (časové jízdenky, elektronická peněženka).
Obrázek č. 13: Mapa linek MHD
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Obrázek č. 14: Ceník MHD TSMNJ

26

Obrázek č. 15: Typy čipových karet městské hromadné dopravy provozované TSMNJ
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Tabulka č. 14: Souhrn za MHD TSMNJ 1. polovina roku 2017

leden

únor
příjem: 200ks

2017
březen

duben

Vyúčtování
zásob zboží prodané: 47ks prodané: 41ks prodané: 45ks prodané: 37ks
- čipové
zůstatek:
zůstatek:
zůstatek:
zůstatek:
karty
85ks
244ks
199ks
162ks
příjem: 500ks
Vyúčtování
zásob zboží prodané: 76ks prodané: 66ks prodané: 46ks prodané: 31ks
MHD
- jízdní
zůstatek:
zůstatek:
zůstatek:
zůstatek:
řády
434ks
368ks
322ks
291ks
Odvod
hotovosti za
MHD

PK

Výkaz
práce
Návštěvnost
Celkem

květen
prodané:
31ks
zůstatek:
131ks
prodané:
32ks
zůstatek:
259ks

červen
prodané: 38ks
zůstatek: 93ks

prodané: 28ks
zůstatek: 231ks

34.738,- Kč

34.948,- Kč

35.528,- Kč

26.268,- Kč

28.056,- Kč

24.896,- Kč

8,77 h.

9,23 h.

13,28 h.

6,55 h.

6,7 h.

7 h.

369 osob
69.832,- Kč

261 osob
3.850,- Kč

255 osob
4.198,- Kč

188 osob
1.633,- Kč

218 osob
5.249,- Kč

187 osob
5.598,- Kč

říjen

listopad

prosinec

Tabulka č. 15: Souhrn za MHD TSMNJ 2. polovina roku 2017

2017

MHD

PK

červenec

srpen

září

Vyúčtování
zásob zboží čipové karty

prodané:
11ks
zůstatek:
82ks

prodané:
22ks
zůstatek:
60ks

prodané:
14ks
zůstatek:
46ks

Vyúčtování
zásob zboží jízdní řády

prodané:
21ks
zůstatek:
210ks

prodané:
32ks
zůstatek:
178ks

Odvod
hotovosti za
MHD

20.211,- Kč

Výkaz práce
Návštěvnost
Celkem

4,12 h.
149 osob
2.150,- Kč

zůstatek:
39ks

prodané:
2ks
zůstatek:
37ks

prodané:
20ks
zůstatek:
158ks

prodané:
17ks
zůstatek:
141ks

prodané:
7ks
zůstatek:
134ks

27.246,- Kč

19.510,- Kč

18.148,- Kč

12.278,- Kč

863,- Kč

5,59 h.
194 osob
350,- Kč

4,32 h.
171 osob
1.150,- Kč

5,99 h.
173 osob
599,- Kč

3,15 h.
108 osob
0,- Kč

0,22 h.
2 osoby
25.316,- Kč

prodané: 7ks

Prodané: 0ks
Zůstatek:
37ks
Prodané: 1ks
Zůstatek:
133ks
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5.3 Osvobození od místního poplatku za vjezd do Městské památkové
rezervace OZV města N. Jičína č. 6/2011
Karta která držitele této karty osvobozuje od poplatku za vjezd do MPR se občanům, kteří
v MPR mají trvalé bydliště, občanům, kteří v MPR užívají nemovitost k hospodářským
účelům a neboobčanům, kteří v MPR jsou vlastníkem nemovitosti. Tato karta se vydává na
základě občanského průkazu (trvalý pobyt), vlastnický list (vlastník nemovitosti) a na základě
výpisu z rejstříku ohledně sídla případně provozovny v případě že osoba v MPR užívá
nemovitost k hospodářským účelům a vypsané žádosti. Osvobození od poplatku se vystavuje
na jméno nebo název firmy, která má v MPR sídlo nebo provozovnu. Karta je platná na jeden
kalendářní rok. Karta nepodléhá poplatku. Osvobození od místního poplatku za vjezd do
MPR se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 6/2011.
Obrázek č. 16: Karta pro osobu s trvalým bydliště v MPR

Obrázek č. 17: Karta pro osoby užívající nemovitost k hospodářským účelům
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Obrázek č. 18: Karta pro osoby, které jsou vlastníkem nemovitosti v MPR

5.4 Městská hromadná doprava ARRIVA MORAVA a. s.
Od 10. prosince 2017 MHD přešlo na nového dopravce a to na ARRIVA MORAVA a. s., už
od října 2017 bylo možné vyřídit si čipovou kartu. Pořízení karty stojí 130 Kč, vyřízení trvá
20 dní, k vyřízení je potřeba fotografie. Karta je univerzální pro všechny občany, jen se liší
v nastavení. Přeprava je zdarma pro občany od 65 let v případě že jsou držiteli čipové karty.

Obrázek č. 19: Karta nového dopravce MHD ARRIVA MORVA a.s.
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Obrázek č. 20: Síť linek MHD

Tabulka č. 16: ARRIVA MORAVA a.s. (říjen 2017 – prosinec 2017)
2017
listopad

říjen

Fin.
operace

Nefin.
operace

počet

Cena s DPH

počet

Cena s DPH

808ks

105.040,-Kč

785ks

102.050,-Kč

-

-

-

-

Dobití EP

-

-

-

-

Jízdní řády

-

-

-

-

Celkem

808ks

150.040,-Kč

785ks

102.050,-Kč

Výdej
karty

135ks

0,Kč

897ks

0,-Kč

Prodej
karty
Dobití
kupónu

prosinec
Cena s
počet
DPH
43.160,332ks
Kč
16.988,1.154ks
Kč
57.799,351ks
Kč
141ks
3.525,-Kč
121.472,1.978ks
Kč
657ks

0,-Kč

Celkem
počet

Cena s DPH

1.925ks

250.250,- Kč

1.154ks

16.988,- Kč

351ks

57.799,- Kč

141ks

3.525,- Kč

3.571ks

328.562,- Kč

1.689ks

0,- Kč
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6

SPOLUPRÁCE

Město Nový Jičín se společně s NCNJ stalo v roce 2013 partnerem Oravského múzea Pavla
Orságha Hviezdoslava v Dolnom Kubíně, při projektu „V hradě a v podhradí“, jednalo se
o vybudování oddychové zóny u Oravského hradu, šlo o posílení a spolupráce v rozvoji
cestovního ruchu. Projekt vznikal v rámci programu přeshraniční spolupráce České
a Slovenské republiky, který má zvýšit atraktivitu Oravského hradu a Nový Jičín tím získá
bezplatnou propagaci turisticky a historicky atraktivních míst ve městě.
NCNJ spolupracuje s polským městem Zabrze, kdy spolupráce započala v roce 2011 a pořád
se skvěle rozvíjí. Společně se účastníme různých akcí, prezentujeme se v Zabrze na
každoročním mezinárodním veletrhu Turistiky, průmyslového dědictví a důlní turistiky.
Město Zabrze k nám přijíždí na akci Pivobraní se skvělou polskou gastronomií a pivem.
NCNJ spolupracuje s Asociací TRIGON, která uskutečňuje obecně prospěšné projekty
zaměřené především na pomoc lidem s handicapem, rodinám, rizikovým skupinám dětí, lidem
ohroženým sociálním vyloučením.
NCNJ spolupracuje s Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy – Valašsko,
o.p.s. (dále jen DM B-V). DM B-V byl založen v roce 2011, jejím zakladatelem je statutární
město Frýdek-Místek. Společnost DM B-V si dala za úkol plnit roli koordinátora rozvoje
cestovního ruchu v turistické oblasti, podporovatele subjektů poskytujících služby cestovního
ruchu v turistické oblasti, koordinátora spolupráce mezi Krajskou destinační společností
a destinací a podporovatele posilování spolupráce mezi komerční sférou a místními
samosprávami.
NCNJ dále spolupracuje s Moravian-Silesian Tourism s.r.o. jejímž hlavním úkolem je
realizace marketingových aktivit v České republice i zahraničí za účelem posílení povědomí
o turistickém regionu Severní Morava a Slezsko jako atraktivní destinaci pro trávení dovolené
i kongresovou turistiku. Spolupráce probíhá především za základě incomingových projektů,
jejichž podstatou je prezentace našeho města v zahraničních médiích.
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ZHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ NOVÉHO JIČÍNA
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7.1 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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7.2 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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7.3 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.
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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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7.4 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.
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Turnaj v házené (02.–04.06.)
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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7.5 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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7.6 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/

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
41

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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7.7

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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7.8 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.
Celkové náklady na akci: cca 205.300 Kč
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7.9 OSTATNÍ
7.9.1 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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7.9.2 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

7.9.3 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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7.9.4 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.

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

7.9.6 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).
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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

7.9.7 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
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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.
Celkové náklady na akci: cca 51.900 Kč
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7.9.8 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

7.9.9 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, E-Mail: kredlova@novyjicin-town.cz
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