Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Nový Jičín

Správní obvod: Nový Jičín

GPS souřadnice: 49.594325N, 18.013536E

Nadmořská výška: 285 m n. m.

První pís. zmínka: 1313 (707 let)

Počet obyvatel: 23 448

PSČ: 741 01

Adresa URL: www.novyjicin.cz

O obci
Město Nový Jičín leží zhruba 20 km severovýchodně od Hranic, 32 km jihozápadně od Ostravy, 54 km
východně od Olomouce na jižním okraji Moravské brány v Podbeskydské pahorkatině. Dělí se na části
Bludovice, Kojetín, Loučka, Nový Jičín, Straník a Žilina.

Historie obce
Nejstarší písemná zpráva o městě pochází z roku 1313, kdy král Jan Lucemburský vydal ve prospěch
města listinu, která uděluje městu právo vybírat clo a mýto. Proto váže Nový Jičín svůj vznik s datem
udělení tohoto privilegia.

Ubytování a restaurace
Ve městě Nový Jičín je spousta restaurací, barů, cukráren, jídelen, kaváren a pizzerií, také široká
nabídka ubytování - hotely a hostely, penziony, ubytovny a ubytování v soukromí. Většina zařízení
nabízí také možnost stravování.

Okolí a příroda
Město Nový Jičín je ideálním výchozím bodem pro výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, i do
hor – Moravskoslezských Beskyd. Také na novojičínsku roste spousta památných stromů - lípy, platan,
liliovník, javor, buk, tis a další.

Současnost obce
V Novém Jičíně je dobrá občanská vybavenost, funguje zde spousta mateřských a základních škol,
střední školy a gymnázia, jedna vysoká škola a základní umělecké školy. Také o zdraví občanů je
zde postaráno.

Sportovní možnosti
Město Nový Jičín nabízí množství sportovního vyžití - je zde moderní areál s krytým i venkovním
bazénem včetně toboganu, sportovní hala, stadion, tenisové kurty, krytý zimní stadion, bowling, squashové
a badmintonové kurty, posilovny a další.
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Památky a zajímavosti
V roce 2001 byl Nový Jičín oceněn titulem Historické město roku. Historické jádro města je prohlášeno
městskou památkovou rezervací.

Doprava
Autobusové nádraží v Novém Jičíně bylo v nedávné době kompletně zbouráno a místo něj bylo
postaveno nové. Městská autobusová doprava jezdí do všech čtvrtí Nového Jičína (vyjma Straníku).

Významné osobnosti
Rodáci a měšťané Nového Jičína:
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