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...Vážení čtenáři,
...právě se k vám dostalo jarní vydání Turistických novin Novojičínsko. Jarní období nabízí turistům mnoho příležitostí k výletům především do přírody
a za kulturními památkami. Mezi oblíbené patří otevírání sezony na hradech a zámcích. Nabízíme i pozvánky na další kulturní akce. Také se dočtete
o velikonočních zvycích a obyčejích na Novojičínsku, stejně jako zajímavosti z Poodří, které do naší oblasti neodmyslitelně patří. Jak jste ale
zaznamenali, světovým tématem číslo jedna je nyní pandemie koronaviru. Preventivní opatření, která si tato nemoc vynutila, výrazně ovlivní
přinejmenším začátek letošní turistické sezony. Proto doporučujeme, abyste se dříve, než budete chtít vybranou akci nebo památku navštívit, nejprve
ujistili, zda je to vůbec možné. Přejeme vám, aby vás toto číslo zaujalo. A abyste si ho mohli přečíst i poznávat náš malebný kraj ve zdraví!

Čarodějnice letos nevzplanou
...Plány pořadatelů a radost návštěvníků však zhatila pandemie
koronaviru, která se šíří světem a neušetřila ani Česko. V důsledku
preventivních opatření, jejichž cílem je zamezit šíření nebezpečné
nemoci, bylo nutné tuto oblíbenou akci pro letošní rok zrušit. Děkujeme
vám za pochopení a těšíme se na viděnou na novojičínském pálení
čarodějnic v roce 2021!

...Poslední dubnový den bývá v Novém Jičíně – a zdaleka ne jenom tam
– ve znamení symbolického pálení čarodějnic, navazujícího na starodávnou tradici. Také letos se lidé těšili, až se 30. dubna sejdou v centru
města a v Žerotínském zámku, aby si užili odpolední a večerní program
plný čarodějnických masek, zábavných soutěží, hudby i tajemné
mystiky.
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Jaro letos bez jarmarků
...Masarykovo náměstí bývá každé jaro dějištěm dvou jarmarků – Velikonočního a Květinového. Letos se, bohužel, kvůli koronavirové pandemii žádný
z nich neuskuteční. Věříme ale, že příští rok si je návštěvníci budou moci užít o to více.
...Návštěvnické centrum však nezahálí a připravuje další jarmarky, plánované na letošní pozdější dobu. Prvním by měl být Prázdninový jarmark,
spojený s poctou generálu Ernstu Gideonu Laudonovi, od jehož úmrtí v měšťanském domě na novojičínském náměstí uplyne 230 let. Jako další
v pořadí by měly proběhnout jarmarky Podzimní a Adventní. Nikdo ale nyní netuší, jak dlouho mimořádná situace potrvá, a proto i tento program se
může změnit. Sledujte proto naše webové stránky...................., kde se dočtete aktuální informace.

Vzhůru na jarní cyklojízdu!
...Nasedněte na svá jízdní kola a připojte se k tradiční cyklojízdě, která
proběhne na stezce z Nového Jičína do Hostašovic. Uskuteční se
v pátek 24. dubna, sraz bude v 16:00 h na začátku cyklostezky Koleje.
Vítáni budou dospělí, děti a celé rodiny, kteří rádi jezdí na kole,
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in-linech či koloběžce. Pohodovou vyjížďku společně zakončíme
v hospůdce na nádraží v Hostašovicích, kde si za svůj výkon můžete dát
něco dobrého. Prostřednictvím QR kódu vám nabízíme krátkou ukázku
z narozeninové cyklojízdy.
Lenka Ondřejová, město Nový Jičín

Discgolf? Na Bochetě!
..Pokud se do DiscGolfParku vypravíte, skvěle si zahrajete a možná tady
potkáte i členy místního klubu Moravian Gators, pro které je Bocheta
domovským hřištěm. Něčemu se od nich přiučit nebude vůbec
k zahození. Zdejší hráči patří mezi republikovou špičku a mohou se
pochlubit medailovými úspěchy z domácích i mezinárodních turnajů
a šampionátů.
,
,

Foto: Martin Jaroš
...Zkusili jste někdy discgolf? Nebo už patříte mezi jeho příznivce?
V Novém Jičíně máte k provozování tohoto stále populárnějšího sportu,
vhodného pro zájemce v každém věku, ideální podmínky! Nabízí vám je
DiscGolfPark na ulici Bohuslava Martinů. Devítijamkové hřiště měří
664 metry a jeho par – teoretický počet ran, na který by zkušený
discgolfista měl všechny jamky zahrát – činí 27. U každé jamky je tabule
s mapou hřiště a pravidly.
...Discgolf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou.
Pomáhá člověku udržovat se v tělesné kondici a zároveň se odpoutat od
všedních starostí. Přitom není finančně náročný, kromě speciálního
disku žádné další náčiní nepotřebujete. A i ten si před návštěvou
DiscGolfParku Bocheta můžete zapůjčit ve Středisku volného času
Fokus nebo v Návštěvnickém centru. Půjčovné je 20 korun za den
a libovolný počet disků. K němu je třeba připočíst vratnou zálohu
200 korun za každý disk.

Foto: Martin Jaroš

Foto: Martin Jaroš
3

Novojičínský Garden Food Festival poprvé!
...Je libo slanou hmyzí pochoutku, veganský burger, belgické hranolky
nebo sushi od šéfkuchaře luxusní restaurace? Nebo raději sladkou
pochoutku churros, marmelády z ráje, poctivou zmrzlinu nebo nejlepší
makronky na světě? A k tomu víno od krále, grepino nebo vynikající kávu
z rodinné pražírny? Navštivte přehlídku špičkového jídla a pití pod širým
nebem Garden Food Festival, která míří letos poprvé do Nového Jičína!
...Poslední květnový víkend 30. a 31. května se ve Smetanových
sadech objeví desítky stánků, v nichž okusíte vybrané pochoutky
od nejlepších lokálních restaurací a objevíte pokrmy špičkových kuchařů
i netradiční delikatesy. Své kuchařské umění předvedou také finalisté
televizní soutěže MasterChef Česko. „Festival není svázán žádnými
hranicemi. Chceme ho co nejvíce přiblížit lidem bez rozdílu věku. Kromě
dostupných dobrot připravujeme beauty zónu, atraktivní program

pro děti, hudební představení a další zábavné aktivity,“ popsala Lucie
Matulová z pořádající společnosti P–TEAM.
...K dobrému pocitu návštěvníků i účinkujících může přispět skutečnost,
že Garden Food Festival se zaměřuje na snižování produkce odpadů
a jejich následné využití. Bude opět spolupracovat s projektem
Nesnězeno a dalšími subjekty, které bojují proti plýtvání potravinami.
...„Chceme, aby Novojičínští měli příležitost poznat populární
gastronomii v netradičním prostředí nově rekonstruovaných prostor
bývalého letního kina. A protože myslíme i na naše nejmenší, bude akce
spojena s oslavou dětského dne, pořádanou zdejším Střediskem
volného času Fokus,“ připomněl místostarosta Marcel Brož.
...Více informací o programu a zapojených restauracích najdete
na webových stránkách

Výstavy ve Staré poště
...Zpestřete si pobyt v Novém Jičíně návštěvou výstavní síně Stará pošta na Masarykově náměstí! Co tady spatříte?
...duben
...Jaro – výstava prací dětí z výtvarných kroužků Střediska volného
času Fokus (vernisáž ve čtvrtek 2. dubna v 17:00 h)
...květen
...Miroslav Hanzelka: Obrazy/sochy/kameny – průřez 60 let trvající
autorovou tvorbou (vernisáž ve čtvrtek 30. dubna v 17:00 h)
...červen
...Martin Krejčí: Od zábavy k umění – obrazy zachycující postavy
a osobnosti filmové, knižní, herecké, ale i hudební, převážně
v černobílém provedení
Sledujte
akcích.
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s průběžnými informacemi o všech konaných

Festival zlatavého moku
...Pivobraní proběhne za každého počasí. Pro případ deště bude
připraveno zázemí ve dvou velkoprostorových stanech nabízejících až
720 míst k sezení. Vstup na Pivobraní bude zdarma.
Sledujte náš facebook
,
web https://www.pivobraninj,cz, kde se dozvíte připravované novinky,
i stránky www.mksnj.cz s průběžnými informacemi o všech akcích.

NOVÝ JIČÍN

Sobota 20. 6.

2020

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
, NOVÝ

JIČÍN

...Už poosmé bude Masarykovo náměstí v Novém Jičíně dějištěm
Pivobraní. Letošní festival zlatavého moku se uskuteční v sobotu
20. června. Představí se na něm okolo 30 českých i zahraničních
minipivovarů. Zkušení sládkové připraví přes 100 druhů lahodného piva
a pivních speciálů.
...Kromě ochutnávek se můžete těšit na spoustu zábavy. Váš postřeh
prověří „světelná stěna“, s přáteli si můžete zahrát „holandský billiár“.
Novinkou budou „zametače“, jež vás přinutí vyhýbat se rotujícím tyčím
pomocí nadskakování, ohýbání nebo podlézání. Milovníci rychlé jízdy
jistě ocení závody autíček na dálkové ovládání.
Poprvé můžete své přátele vyzvat také na souboj v „chytání světel“.
Pro nejmenší budou připraveny oblíbené malování na obličej nebo
dočasné tetování na tělo. Všechny uvedené atrakce budete moci
vyzkoušet zcela zdarma. Nabitý bude i hudební program. Na pódiu
se vystřídají trio BSP, kapely Support Lesbiens, MIG 21, Kiss Forever
Band z Maďarska a mnoho dalších.
...Festival si zakládá na svém přívlastku „ekologický“. Letos poprvé se
budete moci napít z vratných kelímků s originálním logem Nového
Jičína. Kdo by si rád vychutnal pivo ze skla, může si ho nechat natočit
do třetinkových krýglů s logem Pivobraní. Ve výkupně kelímků přímo
na náměstí budou v prodeji i další festivalové suvenýry z limitované
edice.
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Studánková trasa Puntíkem
...Nahlédneme-li do www.mapy.cz, objevíme na úpatí kopce Puntík ve
východní části Nového Jičína na dvacet vyznačených studánek. Z nich
12 bylo, zejména zásluhou nadšenců z Klubu rodáků a přátel Nového
Jičína, obnoveno a propojeno značenou stezkou.
...Značená trasa začíná v horní části Žiliny zhruba 50 metrů nad
autobusovou zastávkou U Partyzána vývěskou s jejím plánkem. Po
mírně stoupajícím chodníku nás po 5 minutách modré značení navede
na lesní pěšinku. Po necelém kilometru se na konci louky nabízí první
krásný výhled na Nový Jičín v pozadí s Oderskými vrchy a při výborných
podmínkách i s hřebenem Jeseníků.
...Trasa vede dále vpravo po účelové komunikaci k „plynové stanici“,
a už je to jen nějakých 150 metrů k první z nejstarších studánek, zvané
U Sovy. Donedávna zde stála 300 let stará lípa, v níž sídlili puštíci. Další
studánka, nazvaná po někdejším majiteli zdejších polností Holaschke,
po létech „ztratila vodu“. Ta naštěstí stále vytéká z následující Kamenné
studánky, odkud můžeme zamířit k místu vhodnému pro odpočinek
se svačinkou. S tou ale můžeme počkat až po návratu z krátké odbočky
ke třem méně vydatným studánkám (U Mostku, U Jany, U Ivana).
Dostaneme se k nim po novém můstku přes Pstruží potůček, který
nahradil někdejší kamennou přehradu.
...Z tohoto místa (je tady opět plánek trasy), se vydáme proti toku
potůčku. Zanedlouho dorazíme k vyústění údajně nejkvalitnějšího
zdroje v celé oblasti. Výskyt mloků, který dal tomuto místu název, je toho
dokladem. Bystré oko objeví po dalších přibližně 250 metrech zbytky
další kamenné hrázky, kdysi sloužící rovněž k překonání potůčku. Ten
nyní překonáme o kousek dále, vzápětí se ocitneme na místě nazvaném
U Křížku.

...Vodu ze vzdáleného vydatného zdroje sem přivedl okolo roku 1933
sedlák Rudolf Rampfler, který zde postavil chatu a kříž v alpském stylu.
Chata poměrně záhy vyhořela. O obnovu kříže, nového přívodu vody,
jakož i o zbudování všech můstků se opět zasloužil především Klub
rodáků.
...Vzhůru pěšinkou pokračujeme k desáté studánce zvané Turistická.
V houstnoucím porostu nesmíme přehlédnout odbočení vpravo. Od této
druhé „Rampflerovy“ studánky z roku 1931 se několik desítek metrů
vracíme, následně vyjdeme z lesa a dáme se vlevo při jeho okraji.
U „plynové stanice“ nás čekají další nádherné výhledy, tentokrát
na beskydské hřebeny, městečko Štramberk a kousek dále i na Příbor.
...Modré značení nás po chvíli vrátí z katastru obce Rybí do Žiliny. Kolem
neumělého náčrtu na stromě, jenž označuje místo, kde stával
skokanský můstek, dojdeme k Mariánské studánce, která je nesmělým
pramenem potůčku, místním známého jako „Krumpoch“, česky Křivý
potok, ale též Rakovec. Obnovu této studánky po 1. světové válce
připomíná kámen s letopočtem 1919.
...Odtud trasa vede vlevo ke svému závěru, kterým je studánka
U Mlýnku, s dalším svačinovým posezením. Za povšimnutí stojí
kamenné koryto s vyznačeným letopočtem 1808. Krátce po opuštění
lesa se dostaneme při vstupu na asfaltovou silnici (i zde objevíte plánek
trasy) rozhodneme, zda jít po ní nejkratší cestou do města, nebo
vyšlapanou polní pěšinou do restaurace „Na Prachárně“.
Pokud vás popis Studánkové trasy navnadil k její návštěvě, zveme vás
na symbolické otevírání studánek, které by se mělo uskutečnit v sobotu
25. dubna.
.
Podrobnosti najdete na
Pavel Wessely

Technotrasa vede i do Nového Jičína
...Víte, jak se těžila, zpracovávala a k čemu sloužila břidlice? Jak se
dobývalo uhlí a tavila či válcovala ocel? Zajímá vás, jak to vypadá uvnitř
pěchotního srubu nebo v pohankovém mlýně a kde už 130 let šijí
světově proslulé brokátové kravaty? A už jste se projeli po nejklikatější
úzkokolejce v Česku? Pokud to – a ještě mnoho dalšího – chcete
na vlastní oči vidět, osahat si a zažít, vydejte se na Technotrasu!
...Za sloganem „Surová krása“ se skrývá přes 30 původních technických
památek rozesetých po celém Moravskoslezském kraji. Každá vám
osobitým a přitažlivým způsobem přiblíží historii řemesel, průmyslu
6

i dopravy v tomto regionu. Jejich návštěvu můžete spojit s účastí
v soutěži „Staň se Technotrasákem!“ – sbírejte razítka a můžete dostat
třeba tričko, tetovačku, hrníček a další zajímavé ceny.
...Jedna ze zastávek Technotrasy vás zavede i do Nového Jičína. Zdejší
Návštěvnické centrum vás pozve na komentované projížďky historickým
autobusem po technických památkách města, které proslavila zejména
výroba klobouků. Dějiny kloboučnictví na Novojičínsku sahají až
do středověku, největší rozmach však nastal s podnikáním rodiny
Hücklů na přelomu 19. a 20. století.

...Pátrejte s námi po stopách továrnické rodiny a prožijte na vlastní kůži
Den pro klobouk! Letos se na objevnou výpravu vydáme hned třikrát:
18. července, 22. srpna a 26. září, vždy ve třech možných časech
– v 10:00, 12:00 a 14:00 h. Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme
neváhat a přihlásit se co nejdříve. Rezervace bude možná od května
.
na našem webu
...Technické památky spatříte naživo při komentované projížďce a poté
i na historických fotografiích. Z autobusu vás zavedeme do expozice
klobouků v Návštěvnickém centru. Zde si budete moci vyrobit svůj mini
klobouček na parním stroji, který v Česku nemá obdoby. Následně si
ho můžete ozdobit podle svých představ a fantazie. Vstupné do
Návštěvnického centra a výroba kloboučku jsou již zahrnuty v ceně
komentované projížďky.
...Kromě prožitku ze samotné jízdy uvidíte a blíže se seznámíte
s továrnami, které mají největší slávu již za sebou, ale i s těmi, jež
fungují dodnes. Projdeme vilu Huga Hückla, potomka zakladatelů
známé továrny na klobouky, a pokud to čas dovolí, nahlédneme
společně i do jedné ze „zelených“ Hücklových vil.

7

Jarní kilometry s turisty
...Novojičínský Klub českých turistů, odbor Turisti, připravuje na jarní sezonu následující akce pro své členy i širokou veřejnost:

Neděle 5. dubna

LITOVELSKÉ POMORAVÍ I.
...Jednodenní zájezd, při němž můžete dobýt hrad, schovat se
v Trojském koni a nechat se zlákat vůní olomouckých tvarůžků.
Trasy o délkách 7,5 až 16 km povedou přes hrad Bouzov do
Loštic. Odjezd zájezdovým autobusem v 6:50 h od Lidlu.
Návrat do 19:30 h. Na akci je nutné přihlásit se předem.

Pátek 1. května

ZA MÁJOVOU PUSOU III.
...Pěší vycházka do přírody v okolí Nového Jičína. Čas startu
není zatím stanoven, podrobné informace včas zveřejníme.
Účast na akci není nutné předem hlásit.

Sobota 6. června

Sobota 25. dubna

TĚŠÍNSKÉ BESKYDY
...Vydejte se s námi na cestu po horských chatách v rázovitém
kraji Těšínských Beskyd! Trasy o délkách 11 až 20 km povedou
z Horní Lomné přes Slavíč, Kamenitý a Kozubovou s rozhlednou
do Dolní Lomné a Jablunkova. Odjezd vlastním autobusem
v 8:00 h od Lidlu. Návrat tentýž den do 19:00 h. Na akci je nutné
přihlásit se předem.

Sobota 2. května – sobota 9. května

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
...Týdenní zájezd do kraje tvarovaného vulkanickou činností
a velikou řekou, s mnoha přírodními i historickými památkami.
Na každý den budou připraveny trasy o délkách od 9 do 23 km.
Odjezd 2. května v 6:00 h od Lidlu, návrat 9. května večer.
Ubytování s polopenzí je zajištěno v hotelu v Litoměřicích.
Na akci je nutné přihlásit se předem.
Pod Malým Rozsutcem

HOSTÝNSKÉ VRCHY
...Pěší túra za poznáním přírodních i historických zajímavostí.
Trasy o délkách 12,5 až 22,5 km nás zavedou do Hostýnské
hornatiny do obcí Hošťálková, Držková a na hrad Lukov.
Doprava zájezdovým autobusem. Čas odjezdu není zatím
stanoven, podrobné informace včas zveřejníme. Na akci je
nutné přihlásit se předem.

Tiské stěny

Zámek v Děčíně
Jánošíkovy diery

Lilienstein
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Aktuální a podrobné informace najdete na

a na vývěskách v ulicích Lidické a K Nemocnici.

