Nový Jičín je ideálním výchozím bodem pro
výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, do
míst plných historických památek i do hor –
Moravskoslezských Beskyd. Město nabízí svým
návštěvníkům četné možnosti sportovního vyžití.
Celou oblast protkávají značené turistické cesty,
mapově zpracované cyklostezky a informativní
naučné stezky.
Nedaleko středu města můžete navštívit moderní
areál s krytým i venkovním bazénem s moderním toboganem. V Novém Jičíně nechybí ani
sportovní stadion, tenisové kurty, bowling, krytý
zimní stadion, hala s hřišti pro squash, tenis
a badminton.
Městská památková rezervace Nový Jičín
Výlet po Novém Jičíně začneme prohlídkou
historického jádra města a to na Masarykově
náměstí, které nepochybně patří k nejpůsobivějším
v naší zemi. Jedním z nejvýraznějších domů na
náměstí je budova radnice, která prošla v letech
1929-1930 radikální přestavbou, nyní je sídlem
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Městského úřadu. Vaši pozornost jistě zaujme
také ojedinělá novorenesanční budova Staré
pošty, charakteristická arkádovými lodžiemi. Mezi
další zajímavé budovy na náměstí patří dům
U Bílého anděla, ve kterém od roku 1913
nepřetržitě sídlí lékárna a Laudonův dům, v němž
zemřel slavný generál Laudon. Střed náměstí zdobí
morový sloup se sochou Panny Marie a kašna
se sousoším Tančících sedláků v německém
kravařském kroji. Celkový vzhled náměstí pak
dotváří podloubí, které se zachovalo po všech
jeho čtyřech stranách, a také pozdně gotická věž
farního kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Historické centrum města Nového Jičína bylo
v roce 1967 prohlášeno za městskou památkovou rezervaci.
Dominantou města je kromě náměstí Žerotínský
zámek, který je dnes sídlem Muzea Novojičínska.
V jeho sálech je umístěna stálá expozice klobouků,
jež poskytuje přehled o vývoji kloboučnictví
v Novém Jičíně, a také se zde pořádají pravidelné
muzejní výstavy.
Kultura
Každoročně jsou v Novém Jičíně pořádány
různorodé kulturní a společenské akce. Mezi
nejvýznamnější patří Pálení čarodějnic, které se
koná vždy 30.4. a dále Novojičínské léto během
měsíců června až srpna, kdy se zejména na
Masarykově náměstí pořádají koncerty, divadelní
představení, sportovní akce či akce pro děti.
Nejvýznamnější kulturní akcí se v průběhu let
stala již tradiční Městská slavnost pořádaná vždy
začátkem září v historickém centru města.
Okolí
Nový Jičín má překrásné okolí. Pro milovníky
přírody je na okraji města lesopark Skalky a vodní
nádrž Čerťák, kde lze kromě koupání i sportovně
rybařit. Lyžařům je k dispozici lyžařská chata,
která stojí pod vrcholem kopce Svinec, u nějž
začíná sjezdovka lyžařského klubu s umělým
zasněžováním a nočním osvětlením.
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