Právovarečné domy v Novém Jičíně (II.)
A vedle radnice stál...
V sousedství novojičínské radnice stojí další renesanční právovarečný dům číslo 2/2. Poprvé je
připomínán roku 1587 jako majetek ševce Jacoba Wolfharta. V roce 1602 ho zakoupil městský písař
Valentin Wesselsky – v té době to byla významná a vážená funkce. Po Wesselskeho smrti dům roku
1627 prodala vdova Marina podkováři Jacobu Gerzabekovi.
Budova byla tehdy vcelku malá, v zadním traktu měla prostory k provozování řemesel. V roce 1660
se jejím majitelem stala soukenická rodina Wolfů, která zde žila více než sto let. Poněkud humorné
je, že od roku 1770 dům patřil řezníkovi Johannu Wurstovi (v překladu buřt). V barokním období
získal objekt současnou fasádu – okna byla doplněna šambránami s uchy a prohýbanými
nadokenními římsami.
Až do roku 1820, kdy dům koupil pekař Franz Haas, se zde vystřídalo několik rodin. Současné
propojení domu s radniční budovou pochází z roku 1883, kdy ho koupila Novojičínská spořitelna.
Svým klientům sloužila od 10. května 1869. Působila v prvním patře budovy radnice a právě
přilehlého domu číslo popisné 2.
Dohled nad spořitelnou vykonával patnáctičlenný výbor, který každoročně volilo městské
zastupitelstvo. Od roku 1881 odevzdávala Novojičínská spořitelna čtyři pětiny svého zisku městu na
obecně prospěšné účely. V letech 1927–1931 proběhla rozsáhlá přestavba obou objektů pro nové
potřeby radniční budovy a Novojičínské spořitelny. Byl to jeden z nejvýraznějších stavebních počinů
20. století na zdejším náměstí.
„Hesky“ to tady vypadalo
O třetím domě na severní frontě novojičínského náměstí číslo 3/3 se dochovaly písemné zmínky již
z roku 1591, následně byl ve vlastnictví rodiny Neiberů. Řezník Hans Owesny ho zakoupil roku 1623,
kdy byl Nový Jičín stále ještě královským městem. Rostoucí význam novojičínských soukeníků v 17.
století názorně dokládá skutečnost, že dům získal soukeník Heinrich Richter. Od něj v roce 1680
dům získal Andreas Hesky. Následovalo takřka století, kdy zde soukenická rodina Heskych žila a
provozovala právovarečnou živnost, podobně jako další vysoce postavení novojičínští měšťané.
Teprve roku 1772 dům odkoupil Johann Neumann. Během dalšího století se zde vystřídalo několik
měšťanských rodin, z nichž pocházely takové osobnosti představovaly osobnosti jako byli poslanec
říšské rady Franz Neusser, měšťan Franz Schänk a další. V roce 1904 i tento dům odkoupila
Novojičínská spořitelna.
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