bogaty program imprez kulturalnych.
Wąską uliczką K Šatlavě przechodzimy w stronę kościoła
farnego Wniebowstąpienia Najświętszej Panny Marii.
Kościół podobnie, jak wieże zamku dominuje nad całym
miastem. Jego wieża o wysokości 66m, jest widoczna ze
wszystkich obrzeży miasta. Monumentalny obiekt barokowy z lat 1729 do 1732 przypomina surowe wzory północnych kościołów jezuickich. Wewnątrz kościoła zainteresuje
nas z pewnością oryginalne wyposażenie barokowe. Ołtarz
główny z rzeźbami św. Piotra i Pawła dłuta ołumunieckiego
rzeźbiarza, Ondřeje Zahnera. Interesujące są też rzeźbione
ławki i konfesjonały z początku XVIII wieku oraz obrazy w
ołtarzach autorstwa E.F. Herberta.
Idąc ulicą Żerotyńską mijamy po prawej stronie pozostałości murów miejskich i zrekonstruowaną basztę Miejską,
która pochodzi z roku 1613.
Idziemy ulicą K Nemocnici, po lewej stronie mijamy pocztę
i zmierzamy do parku o nazwie Janáčkove sady do kościoła
Przenajświętszej Trójcy. Ta początkowo gotycka budowla,
zwana wcześniej „morawskim kościółkiem“, pochodzi z
roku 1500, jej wieża została dobudowana w roku 1657.
Wewnątrz istnieje ciekawy barokowy wystrój z przełomu
XVII i XVIII wieku.
Zielona oaza miasta – park Smetanovy sady powstała w
roku 1915 z pomocą wojska. Na środku zachowała się
altana koncertowa z roku 1927. W pobliżu wejścia letniego
kina granitowe rzeźby symbolizują prawa dziedziczności.
Centrum pomnika jest popiersie Johana Gregora Mendela, pochodzącego z niedalekich Hynčic. Autorem pomnika z
roku 1931, wspominającego znanego na całym świecie
prekursora genetyki jest śląski rzeźbiarz, Josef Obeth. Po
drugiej stronie parku stoi popiersie znanego kompozytora,
Bedřicha Smetany z roku 1962.
Do miejsca wycieczkowego zwanego Skalky prowadzi z
parku wzdłuż drogi ścieżka dla pieszych obramowana
starymi drzewami. Jest to malownicze miejsce z pięknymi
widokami na okolicę, możliwością wyżywienia i wypoczynku.

My jednak zostaniemy w Smetanových sadech i zwiedzimy
Hiszpańską kaplicę. Zgodnie z lokalną tradycją została ona
pobudowana nad wspólną mogiłą cesarskiej załogi, która w
roku 1621 została podstępnie pokonana przez wojska protestanckiego margrabiego z Krnova. Dużą część cesarskiej załogi
stanowili neapolitańscy żołnierze (Królestwo Neapolu było
wtedy częścią państwa hiszpańskiego) – i stąd właśnie
pochodzi popularna nazwa Hiszpańska kaplica. W czasie Świąt
Bożego Narodzenia zwiedzających kaplicę oczarowuje mechaniczna szopka. Z tego miejsca mamy też interesujący widok na
zachód, gdzie na horyzoncie wznoszą się ruiny zamku Stary
Jiczyn.
Kontynuujemy w dół ulicą Jiráskovou. Na jej dolnym końcu stoi
budynek Gimnazjum. Jeżeli na skrzyżowaniu z ulicą Divadelní
skręcimy w lewo, dojdziemy do terenów sportowych.

Turistické informační
centrum Nový Jičín

Atrakcje sportowe oferuje nam tu stadion piłkarski, hala do
siatkówki, boiska, korty tenisowe i stadion zimowy z lodowiskiem.
Jeżeli skręcimy w prawo dojdziemy do głównego wejścia do
Teatru Beskidzkiego. Pierwotnie noworenesansowy budynek
pochodzi z roku 1866, kiedy służył, jako Dom Niemiecki do
imprez kulturalnych i towarzyskich. Od roku 1944 odbywały
się tu przedstawienia teatralne. Po kosztownej rekonstrukcji
budynku i zaplecza technicznego w latach 1984 – 1992 miasto
uzyskało piękną scenę teatralną, na którą przybywają artyści z
całej republiki.

ZWIEDZANIE MIASTA
NOVÝ JIČÍN

Tutaj kończymy zwiedzanie naszego miasta.
Jesteśmy przekonani, że podobało się Państwu u nas, i że chętnie Państwo jeszcze do nas wrócą.
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WITAMY W NOWYM JICZYNIE
Niewiele jest miast, których zwiedzanie jest tak łatwe, jak
w Nowym Jiczynie. To wszystko, co turysta powinien zobaczyć znajduje się tuż obok siebie.
Nasz spacer rozpoczynamy na rynku w Centrum dla
Zwiedzających, w domu zwanym U Laudona, ponieważ
właśnie tu w roku 1790 zmarł znany austriacki dowódca,
Gideon Ernst von Laudon. To zdarzenie przypomina jego
popiersie i płyta pamiątkowa na froncie domu.
Częścią Centrum dla Zwiedzających jest między innymi
Centrum Informacji Turystycznej, w którym można kupić
bilety do zwiedzania unikalnej ekspozycji poświęconej
technologicznemu procesowi wytwarzania kapeluszy.
Ekspozycja, która znajduje się w pierwszej nadziemnej
kondygnacji domu Laudona jest podzielona na trzy części:
Technologia procesu produkcji – gdzie za pomocą autentycznych prezentacji video zapoznajemy się z procedurą
wytwarzania kapeluszy, Atelier – w którym dorośli i dzieci
mogą własnoręcznie wykonać oryginalną pamiątkę w
postaci mini kapelusika, Przymierzalnia – tu można przymierzyć nawet 300 rodzajów różnych nakryć głowy albo
wykonać cyfrową fotograﬁę za pomocą programu i kamery
internetowej, którą zaraz można przesłać pocztą elektroniczną do swoich znajomych. Inną ciekawą ekspozycję jest
Ekspozycja generał Laudon. Ekspozycja składa się z siedmiu
pokoi tematycznych, które logicznie provadzą przez wszystkie etapy życia wodza w zrozumiały i zabawny sposób.
Oryginalny design wystawy zapewni autentyczną atmosferę podczas zviedzania. Większość pokoi uzupełniona jest
w ekrany dotykowe z informacjami w czterech językach
(CZ, GE, PL, EN).
Po zwiedzeniu Centrum dla Zwiedzających idziemy ulicą
Lidicką prosto przed Žerotínský zámek, którego dwie wieże
przyciągają uwagę każdego turysty w naszym mieście.
Pierwotnie obronny kamienny dom panów z Kravař był
wielokrotnie przebudowywany. Ostatnie duże adaptacje
zostały wykonane za Bedřicha z Žerotína i jego żony Libuše

z Lomnice w połowie XVI wieku. Po wyprowadzeniu się Żerotyńskich w roku 1558 zamek służył już tylko do celów administracyjnych i gospodarczych. Teraz jest tu Muzeum Nowojiczyńskie ze stałą ekspozycją kapeluszy, historią miasta i galerią
obrazów tutejszych artystów.
Ulicą Úzkou dochodzimy do funkcjonalistycznego budynku
kina Květen z roku 1930. Przy okazji możemy zobaczyć na
miejskim parkingu pozostałości kamiennych murów miejskich.
Przy następnej ulicy o nazwie Havlíčkova – znajduje się budynek dawnej Żydowskiej synagogi. Była ona zbudowana w
historyzującym stylu w latach 1907 - 1908. W roku 1938
została splądrowana przez faszystów. Jej późniejsza rekonstrukcja nie przywróciła jednak synagodze początkowej
ozdobnej formy.
Od kina jedną z uliczek dochodzimy do rynku. Już na pierwszy
rzut oka zachwycają nas malownicze podcienia. Ich budowę
rozpoczęto po pożarze w roku 1503, który zniszczył wcześniejsze drewniane domy. Domy renesansowe i barokowe,
które w tym miejscu powstawał w drugiej połowie XVI wieku
padły oﬁarą kolejnych wielkich pożarów w XVIII wieku. Ich
kolejna przebudowa odbyła się już pod wpływem klasycyzmu i
historyzmu.
Narożny dom Pod Zielonym Drzewem (U Zeleného stromu)
jest prawdopodobnie najstarszą gospodą w mieście.
Gmina kupiła go dla potrzeb zakwaterowania żołnierzy w roku
1721. W roku 1787 nocował tu cesarz Józef II w czasie swojej
podróży do carycy Katarzyny II. O tym wydarzeniu przypomina
płyta pamiątkowa na elewacji budynku.
Kolumna morowa z rzeźbą Panny Marii i postaci świętych,
stojąca na środku rynku, została ufundowana w roku 1710
przez małżonków Štirnic dla upamiętnienia wielkiej epidemii z
roku 1680. Największe zainteresowanie zwiedzających
przyciąga jednak rzeźba śpiącej pustelnicy Rozalii z Palermo,
która tu właśnie śni swój niekończący się sen.
Fontannę na środku rynku zdobi rzeźba tańczących wieśniaków w niemieckich krawarskich strojach ludowych.

Dzieło profesora Barwiga do dziś należy do najbardziej
rozpoznawalnych symboli miasta.
Na rynek spogląda św. Mikołaj, który jest patronem
handlarzy, dzieci i samego Nowego Jiczyna. Rzeźba powróciła do miasta po 116 latach przy okazji rozległej rekonstrukcji placu w latach 2008 – 2009.
Nowym elementem na rynku jest też atrakcja wodna zwana
Fontanną Czasu. Wodotryski są sterowane przez zegar na
wieży ratusza i są swego rodzaju jakimś „wodnym orlojem“
albo „wodnym teatrem“.
Jednym z najbardziej charakterystycznych domów w rynku
jest ratusz wyróżniający się wieżą z zegarem i galeryjką. W
dzisiejszym noworenesansowym stylu został on przebudowany w roku 1930. Jest siedzibą Urzędu Miasta Nowy
Jiczyn.
Państwa uwagę przyciągnie też dom Pod Białym Aniołem
(U Bílého anděla), gdzie od roku 1716 mieści się nieprzerwanie apteka o tej samej nazwie. Ale jej nowobarokowy
front jest już o wiele późniejszy, pochodzi dopiero z roku
1913 i jest dziełem znanego nowojiczyńskiego architekta,
Hugo Bluma.
Tylko kilka kroków dalej nie zapominamy zatrzymać się przy
domu browarnym, w którym na pierwszym piętrze znajduje się malowidło pochodzące z roku 1733. O tom, że w tym
domu był przywilej warzenia i szynkowania piwa świadczy
pierwsza wzmianka już z 1592 roku.
Jednym z najpiękniejszych obiektów w rynku jest renesansowa Stara Poczta z roku 1563, charakterystyczny budynek
z dwiema arkadami. Właśnie ten dom dokumentuje
bogactwo nowojiczyńskiego burmistrza, Ondřeje Řepy.
Początkowo zamierzał on skierować wspomniane arkady na
dziedziniec, ale włoscy budowniczowie odwrócili je w
stronę Słońca, na plac. W latach 1787-1852 była tu prowadzona dziedziczna poczta. Jej gościem był znany carski generał Suworow. Dzisiaj ten budynek jest siedzibą Miejskiego
Centrum Kultury i oprócz okresowych wystaw oferuje

