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Výročí města v roce 2014

1434 – vymřel rod pánů z Kravař, který vlastnil město a panství Nový Jičín – 580 let

1524 – vznikly kostel a špitál sv. Ducha na Dolní bráně – 490 let

1539 – Bedřich ze Žerotína a na Štramberce udílí  na žádost  mistrů  ševcovského řemesla
cechovní artikule ševcovskému cechu v Novém Jičíně – 475 let

1544 – Libuše z Lomnice udělila privilegia bratrskému sboru v Novém Jičíně – 470 let

1564  – krejčovský  cech  v  Olomouci  vystavuje  krejčím  v  Novém  Jičíně  cechovní  řád
o 32 artikulích – 450 let

1574 – většina obyvatel města vyznává luteránství, a to až do bitvy na Bílé hoře – 440 let

1584 – císař Rudolf II. v květnu udělil městu právo přijímat na faru kněze podobojí – 430 let

1589 – purkmistr a rada města Nového Jičína stvrzují na žádost cechmistra a mistrů řemesla
pekařského cechovní artikule novojického pekařského cechu – 425 let

1624 – do Nového Jičína přicházejí jezuité jako noví majitelé města i panství – 390 let

1644 – vysvěcení nového hlavního oltáře farního kostela Nanebevzetí Panny Marie – 370 let

1629 – rektor jezuitské koleje v Olomouci udělil 18. října městu privilegium – 385 let

1629 – oprava poškozené věže farního kostela, přibyl k ní renesanční ochoz – 385 let 

1664 – narodil se A. B. Heidenreich, nejvýznamnější z místních barokních malířů – 350 let

1674 – vznikl Střelecký spolek – 340 let

1729 – posvěcen základní kámen nového chrámu Nanebevzetí Panny Marie – 285 let

1734 – výmalba oltářního obrazu sv. Ondřeje pro stejnojmennou špitální kaplí – 280 let

1749 – Straník získal právo pečetit červeným voskem a s ním i obecní pečetidlo – 265 let

1744 – malíř J. Ignác Czappek vytvořil vedutu města – 270 let

1754 – císařovna Marie Terezie ponechala zdejšímu soudu hrdelní právo – 260 let

1754 – rozsáhlá povodeň na Dolní bráně – 260 let 

1799 – do města přišla rodina Hückelů, zakladatelů kloboučnické tradice – 215 let

1804 – město kupuje nový dům na Obertorstrasse 50 a zřizuje v něm nemocnici – 210 let

1814 – 3. července byla velká oslava pařížské konference a Napoleonovy porážky – 200 let

1824 – 11. dubna se v Novém Jičíně narodil JUDr. Julius Sebastian von Newald, advokát a
starosta c. k. říšského hlavního rezidenčního města Vídně v letech 1878-1882 – 190 let

1844 – 12. března uhodil blesk do nejvyššího vrcholu kostelní věže a zapálil ji – 170 let

1844 – narodil se Dr. Hugo Fuxe, jeden z nejvýznamnějších starostů města – 170 let.

1849 – Jan Nepomuk Enders získal koncesi na tiskárnu v Novém Jičíně – 165 let

1849 – 29. března daroval Wilhelm Kattauer Hlavní škole sbírky minerálů a ornitologickou –
165 let



1854 –  na  věži  chrámu Nanebevzetí  Panny Marie  vztyčili  kupoli  podle  plánů  domácího
stavitele Ignáce Klosse – 160 let

1854 – v Endersově tiskárně vyšly Dějiny města Nového Jičína a okolí.  Napsal je Dr. Josef
Beck (narozen1814) – 160 let

1869 – vznikl zde jeden z prvních dělnických vzdělávacích a podpůrných spolků na Moravě –
145 let 

1869 – německý podnikatel Heintz postavil ve městě plynárnu – 145 let

1869 – katastru Loučky byl založen pivovar zvaný Bocheta – 145 let

1874 – vzniklo místní vyšší reálné gymnázium, pozdější státní reformní reálné gymnázium –
140 let 

1874 – do města se vrátil člen rakousko-uherské polární expedice Eduard Orel – 140 let 

1874 – vznikl Spolek vojenských veteránů v Novém Jičíně – 140 let 

1874 – výstavba a přesun zdejší státní tabákové továrny – 140 let 

1874 – vyšlo první číslo novin Neutitscheiner Wochenblatt – 140 let

1879 – J. Rotter založil továrnu na svítilny pro vozy a kočáry, budoucí Autopal - 135 let 

1884 – vznikl Spolek Novojičínských ve Vídni – 130 let

1884 – 6. ledna zemřel Řehoř Mendel, světově proslulý biolog. Ve Smetanových sadech má
pomník – 130 let

1884 – 4. října slavnostně otevřeli Rudolfův špitál, dnešní nemocnici – 130 let 

1889 – 1. června zahájila doprava na místní dráze Hodslavice - Nový Jičín – 125 let

1894 – v květnu otevřeli Národní dům, středisko kulturního života české menšiny – 120 let

1894  – do  města  přišel  katolický básník  P.  Karel  Dostál-Lutinov,  blízký spolupracovník
P. J. Šrámka – 120 let

1894 – 20. května vzniká v Novém Jičíně spolek Česká beseda – 120 let

1899 – byl otevřen hotel Heinrichshoff, dnešní hotel Praha – 115 let

1909 – ve městě začíná působit česká tiskárna Kryl & Scotti – 105 let

1909 – 17. června se v Novém Jičíně narodil rakouský herec Fred Liewehr – 105 let

1914 – na počátku léta začala první světová válka, v níž položili životy četní občané města –
100 let 

1914 – 6. ledna zemřel stavitel Josef Blum – 100 let

1914 – 20. května zemřel dvorní rada Dr. Josef Habermann, profesor Technické vyšší školy
v Brně a čestný občan Nového Jičína – 100 let

1914 – 28. června byli zavražděni v Sarajevu následník trůnu arcivévoda František Ferdinand
d´Este a jeho manželka hraběnka Žofie roz. Chotková, na počátku léta začala první
světová válka, ve které položili životy i četní novojičínští občané – 100 let

1914 – 23. července se čestnými občany stali děkan a městský farář Johann Parsch a dvorní
rada Dr. Wilhelm Haas, ředitel Univerzitní knihovny ve Vídni – 100 let

1914 – 1. srpna nastala všeobecná mobilizace, narukovalo mnoho novojičínských mužů  –
100 let

1914 – 12. září začíná ve městě působit Válečná vojenská posádka – 100 let



1919 – na jaře novojičínští Němci demonstrují proti nové Československé republice – 95 let

1919 – 19. prosince zemřel Carl Hückel, šéf-senior evropské továrny na klobouky, čestný
občan města – 95 let 

1924 –  3.  a  6.  května  proběhla  oslava  50.  výročí  založení  státního  reformního reálného
gymnázia v Novém Jičíně (původně vyšší reálka – 1874)

1924 – 10. července z náměstí odstranili sokl bývalého pomníku císaře Josefa II. – 90 let

1924  – 7. září  zemřel  J. N. Preisenhammmer,  senioršéf  soukenické firmy a čestný občan
města – 90 let

1924 – 15. září zemřel Stephan Weigel, vlastivědný pracovník, muzejník a přírodovědec –
90 let

1929 – byla otevřena škola pro ženská povolání, základ dnešní Střední zdravotnické školy –
85 let 

1929 – v květnu se na českém gymnáziu konaly první maturity – 85 let

1929 – náměstí zdobí kašna se sousoším Tančících Kunvalďanů od Fr. Barwiga – 85 let

1934 – 20. února se v Novém Jičíně narodil Rudolf Balon, dentista, dlouholetý člen výboru
Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína a pamětník – 80 let

1934  – 22. února se v Novém Jičíně narodil Jaroslav Bělík, středoškolský pedagog dnešní
Mendelovy  střední  školy  v Novém  Jičíně,  nadšený  amatérský  fotograf,  modelář,
radioamatér, místopředseda Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína – 80 let

1934 – renovace kostela sv. Trojice – 80 let

1934 – 11. až 13. května město zažilo velký přílet hmyzu – 80 let

1934  – 7. až 9. července - slavnost 50. výročí založení Spolku Novojičínských ve Vídni –
80 let

1939 –  v  březnu obsadila  německá okupační  vojska zbytek  republiky,  vznikl  Protektorát
Čechy a Morava – 75 let 

1939 – 17. listopadu zásah německých okupantů proti vysokoškolákům – 75 let

1954 – vzniklo Pěvecké sdružení novojických učitelů – 60 let

1959 – bylo založeno Novojičínské kvarteto, koncertující v našem městě a okolí – 55 let

1964 – vznikl Vlastivědný ústav okresu Nový Jičín – 50 let

1964 – slavnostní umístění pamětní desky Boženě Benešové na jejím rodném domě – 50 let

1989 – po 17. listopadu se na náměstí objevily první hloučky lidí nespokojených s režimem,
začal návrat k demokracii – 25 let

1994 – na věž kostela Nanebevzetí Panny Marie se vrátily archivní dokumenty, nalezené při
jeho opravě, obohacené o dobové archiválie a tiskoviny – 20 let 

1994 – vznikl Klub rodáků a přátel města Nového Jičína – 20 let
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