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1499  Jan starší ze Žerotína zakoupil starojičínské panství včetně města Nového Jičína; do 

moravských zemských desk zapsáno až v roce 1500, čehož se již Jan z Žerotína 

nedožil, uvedeni jsou tu jako majitelé bratři Jan, Viktorin, Jiří, Bartoloměj a Bernart 

ze Žerotína, posléze později zletilý Petr, nejmladším z bratří – 520 let  

1539  Bedřich ze Žerotína a na Štramberce (syn Petra ze Žerotína) udílí na žádost mistrů 

ševcovského řemesla cechovní artikule ševcovskému cechu v Novém Jičíně – 

480 let 

1589  purkmistr a rada města Nového Jičína potvrzují artikule cechu pekařského – 

430 let 

1599  byla postavena novojičínská soukenická valcha, na níž se dodnes dochovala 

pamětní deska – 420 let 

1619, 

1624 

 komorní město Nový Jičín, které v té době mělo téměř všechno měšťanstvo 

nekatolické, se přihlásilo za stoupence krále Friedricha Falckého, který ho povýšil 

na město královské – 400 let; v důsledku tohoto rozhodnutí ztrácí v roce 1624 

svobodu a stává se opět městem poddanským – 395 let 

1629  rektor jezuitské koleje v Olomouci P. Matěj Kossubius za souhlasu biskupa 

kardinála Františka Ditrichštějna udílí 18. října Novému Jičínu privilegium, které 

se stalo po dobu 150 let trvání jezuitské vrchnosti ve městě hlavním právním 

nařízením – 390 let 

1629 – byla opravena věž farního kostela, poškozená při obléhání města vojskem Jana 

Jiřího Krnovského v roce 1621, a ozdobena renesančním ochozem – 390 let 

1729  posvěcen základní kámen nové barokní budovy chrámu Nanebevzetí Panny Marie 

(stavba dokončena v roce 1732) – 290 let 

1749  k tomuto roku je v pramenech uváděno pro Straník právo pečetit červeným 

voskem, v tomtéž roce je pořízeno obecní pečetidlo Straníku, zobrazující listnatý 

strom provázený na každé straně čtyřmi rozetkami – 270 let 

1799  z Fulneku do Nového Jičína přišla rodina Hückelů (konkrétně Jan Nepomuk Hückel, 

který byl přijat do cechu kloboučníků ještě téhož roku) – 220 let 

1849  Johann Nepomuk Enders získal koncesi na tiskárnu v Novém Jičíně, kde v letech 

1851-1879 vydával ilustrovaný týdeník Die Biene. Zároveň tiskl samostatné knihy 

povídek, romány, pohádky, novely, kalendáře – 170 let 

1849  dne 29. 3. daroval Wilhelm Kattauer novojičínské Hlavní škole první známou a 

doloženou sbírku minerálů a sbírku ornitologickou – 170 let 

1869  V Novém Jičíně byl založen jeden z prvních dělnických vzdělávacích a podpůrných 

spolků na Moravě – 150 let 

1869  ve městě byla soukromou společností německého podnikatele Heintze zřízena 

plynárna, od roku 1892 patřící městu jako jeho podnik – 150 let 

1869  na katastru obce Loučky byl založen pivovar zvaný Pochhüte/Bocheta – 150 let 

1879  Josef Rotter založil závod na výrobu svítilen pro vozy a kočáry, zárodek dnešní 



továrny Varroc Lighting Systems, s. r. o. (dříve Autopal) – 140 let 

1879  starostou Nového Jičína se stal JUDr. Hugo Fux, patrně nejvýznamnější starosta 

v jeho dějinách – 140 let 

1879  byla zahájena stavba Krajského soudu v Novém Jičíně podle návrhu vídeňského 

architekta Otto Thienemanna – 140 let 

1889  bylo otevřeno nové železniční spojení Severní dráhy císaře Ferdinanda na trase 

Nový Jičín – Hostašovice – 130 let 

1889  za přítomnosti okresního hejtmana Adama hraběte Romera bylo otevřeno Městské 

muzeum v Novém Jičíně – 130 let 

1899  byl otevřen hotel Heinrichshoff, dnešní hotel Praha – 120 let 

1909  v Novém Jičíně začala působit česká tiskárna Kryl & Scotti, a to až 

do nedobrovolného odchodu do Kroměříže v roce 1938 – 110 let 

1909 – dne 6. 6. byla vyhotovena první letecká fotografie našeho města – 110 let 

1909 – v září byla zprovozněna budova nové obecné a měšťanské školy na Pestalozziho 

třídě (dnešní Komenského ul.) – 110 let 

1919  na jaře demonstrovali novojičínští němečtí nacionalisté proti nové republice 

Československé přímo na náměstí u sochy císaře Josefa II. Demonstrace byla 

potlačena a socha odstraněna – 100 let 

1919 – proběhly první volby do městského zastupitelstva za účasti zástupců české 

menšiny na společné kandidátní listině – 100 let 

1929  v Novém Jičíně byla otevřena škola pro ženská povolání, základ dnešní Střední 

zdravotnické školy – 90 let 

1929 – v květnu proběhla na novojičínském českém gymnáziu první maturita – 90 let 

1929 – na novojičínském náměstí byla vybudována kašna se sousoším Tančících 

Kravařanů. Autorem sochař Franz Barwig – 90 let 

1929 – začíná renovace městské radnice – 90 let 

1929 – nad Novým Jičínem přeletěla vzducholoď Graf Zeppelin – 90 let 

1939  leden- Nový Jičín opouští židovské rodiny; březen- německá okupace zbytku 

republiky a vznik Protektorátu; 17. listopadu- zásah proti vysokoškolákům – 80 let 

1959  založeno Novojičínské kvarteto, koncertující v našem městě a okolí – 60 let 

1969  dne 22. 1. prošel Novým Jičínem tichý průvod studentů a profesorů středních škol 

– Gymnázia, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, který skončil 

na nádvoří Střední zemědělsko – technické školy. Zde se konala tryzna za tragicky 

a hrdě zesnulého Jana Palacha – 50 let 

1969 – 20. 6. – 6. 7. 1969 – oslavy novojičínského průmyslu: 170 let Tonak, 120 let 

Moravské tiskařské závody, provoz Nový Jičín, 100 let Severomoravské plynárny, 

ČSTP a Severomoravské pivovary, závod Bocheta, 90 let n. p. Autopal Nový Jičín, 20 

let Agroma Nový Jičín, Komunální služby, ČSAD, Drustol, Dřevoplast – 50 let 

1969 – dne 10. 8. ve Straníku slavnostně zprovozněna v letech 1968-1969 svépomocí 

postavená myslivecká chata – 50 let 



1989 – po 17. listopadu se na novojičínském náměstí objevují první hloučky obyvatel 

nespokojených s režimem, na čele s Luďkem Zapletalem a Ivanem Mlynářem – 

30 let 

1999 – novojičínští basketbalisté se stali mistry České republiky – 20 let 

1999 – pokus o navázání nových kontaktů s francouzským městem Venissieux – 20 let 

1999 – oslavy jubilea místních částí Straník a Libhošť – 20 let 

1999 – v neděli 12. 12. znovuotevření a posvěcení opravené Španělské kaple při 

slavnostní bohoslužbě za účasti biskupa ostravsko–opavské diecéze Františka 

Lobkowicze – 20 let 

1999 – zprovoznění druhé kruhové křižovatky – 20 let 

1999 – úplné odkrytí hradební bašty a zdařilé řešení vstupního objektu – 20 let 

1999 – uzavření tabákové továrny, působící ve městě od roku 1863 – 20 let 

1999 – Nový Jičín navštívil tehdejší prezident České republiky, pan Václav Havel – 20 let 

 

OOssoobbnnoossttii::  

1824  v Novém Jičíně se narodil JUDr. Julius von Newald, advokát, v letech 1878-1882 

starosta c. k. říšského hlavního rezidenčního města Vídně – 195 let 

1879  narodil se Johann (Hans) Hückel, jeden z čelních představitelů firmy Johann 

Hückel’s Söhne v 1. třetině 20. Století – 140 let 

1909  v Novém Jičíně se narodil pozdější významný rakouský divadelní (člen Vídeňského 

Burgtheater, kde má čestnou bustu) a filmový (debutoval v roce 1935 a natočil přes 

40 filmů, poslední v roce 1984) herec Fred Liewehr. Zemřel 19. července 1993. 

V roce 1969 byl jmenován čestným členem Burgtheater – 110 let 

1919  zemřel Carl Hückel, dosavadní šéf-senior evropské továrny na klobouky – 100 let 

1919 – zemřel Rainer Hosch, novojičínský komunální politik, knihkupec a vydavatel – 

100 let 

1934  Jubileum Jaroslava Bělíka a Rudolfa Balona – 85 let 

1944  v Novém Jičíně se narodil německé matce a indickému otci významný, světově 

uznávaný tvůrce dokumentárních fotografií, 120 filmů a četných instalací a 

projektů Harun Farocki. Zemřel v roce 2014 v sedmdesáti letech v Berlíně – 75 let 
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