se mu rozkutálela po ploše kolem kašny. Legenda mluví o
třech měšcích se zlatými mincemi, které Mikuláš vhodil
uprostřed noci otevřeným oknem do domu zadluženého
kupce, čímž uchránil jeho tři dcery před otroctvím.
Tyto tři měšce symbolizují právě bronzová jablíčka v nadživotní velikosti. Svatý Mikuláš tak nyní dohlíží na poklidný
chod života v Novém Jičíně.

FONTÁNA ČASU
Novým prvkem na náměstí je také vodní dílo zvané Fontána času. Devět vodotrysků je naprogramováno podle hodin
na radniční věži tak, že v každou čtvrt, půl, tři čtvrtě a celou
hodinu se spustí trysky, které tvoří jakýsi druh „vodního
orloje“ či „vodního divadla“.

Turistické informační
centrum Nový Jičín

MOROVÝ SLOUP
Uprostřed náměstí byl postaven v r. 1710 na paměť velkého moru z r. 1680 morový sloup se sochou Panny Marie a
světci Janem Nepomuckým, sv. Rochem, sv. Floriánem a
Janem Sarkandrem. Mariánský sloup dali v roce 1710, prý
na výzvu z nebe, postavit manželé Štircnikovi, neboť se na
náměstí kupila těla mrtvých lidí.

Masarykovo náměstí
nový jičín

KRAVAŘSKÁ KAŠNA
Vedle Morového sloupu uprostřed náměstí zdobí kašnu
sousoší tančících sedláků v kravařských krojích, které je
dílem profesora Barwiga z r. 1929. Dříve byla kašna trnem
v oku mnohých Čechů z důvodu německého původu, dnes
však patří k neodmyslitelným symbolům města.
Novojičínské náměstí je pro návštěvníky města i pro jeho
občany oázou klidu a pohody. Kromě příjemného posezení
na lavičkách okolo centrální plochy je k dispozici spousta
restauračních zařízení, kaváren a hospůdek, které lákají
širokou nabídkou občerstvení.

Věříme, že se Vám srdce našeho města líbilo, a že se k nám
budete vždy vracet s radostí.

Masarykovo nám. 45/29
Tel. 556 711 888, 735 704 070
E-mail: icentrum@novyjicin.cz
www.icnj.cz

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Říká se, že novojičínské náměstí náleží k nejkrásnějším na
sever od Alp. Vedle sebe se snoubí architektura několika
staletí.
Pravidelnou čtvercovou osnovu místu vtiskli již jeho zakladatelé, nicméně v letech 2008 a 2009 prošlo Masarykovo
náměstí rozsáhlou rekonstrukcí a jeho nová podoba je od
té předchozí dosti odlišná.
Již od 90. let minulého století se o rekonstrukci náměstí
začalo hovořit. Podoba náměstí tehdy nesplňovala současné požadavky. Proto byla v roce 2005 vyhlášena veřejná
soutěž a proběhla dokonce anketa návrhů. Vybrána byla
varianta brněnských architektů Pavla Pekára a Marka
Holána, která zvítězila v občanské anketě a prošla také
schválením rady a zastupitelstva města.
I. etapa rekonstrukce začala v roce 2008, kdy stavebníci
opravovali podloubí a předpolí podloubí, kde bylo nově
nainstalováno také noční osvětlení.
Realizací II. etapy rekonstrukce Masarykova náměstí došlo
k dokončení komplexní revitalizaci centrálních ploch v
Městské památkové rezervaci. Na tuto část rekonstrukce
získalo město dotaci z EU prostřednictvím Regionálního
operačního programu NUTS II přes 24 milionů korun.
Náměstí bylo zrekonstruováno na ploše 5 775 m2 včetně
odvedení srážkových vod, instalace vodních prvků, fontány
času a fontány Sv. Mikuláše. Na plochu náměstí byl umístěn
také nový mobiliář (koše, lavičky, stojany na kola).
Celkové náklady na opravu náměstí činily asi 60 milionů
korun. Slavnostní otevření novojičínského náměstí proběhlo 27. srpna 2009. Nové náměstí posvětil biskup Ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz a popřál mu i
jeho návštěvníkům hlavně klid.

NOVOJIČÍNSKÉ LOUBÍ
Renesanční loubí v přízemí měšťanských domů v minulosti
sloužila jako místa pro obchodníky, odtud se vcházelo do
mázhauzů domů, které měly výsadu šenkovního práva a v
minulosti sloužily jako nálevny a hostince.

HISTORICKÁ DLAŽBA
Nová dlažba centrální plochy náměstí je shodná s dlážděním před podloubím. Je sestavena do graﬁckých efektů a
načrtává císařskou cestu, která náměstím staletím úhlopříčně vedla a spojovala tak Horní a Dolní bránu středověkého
města.

SOCHA SVATÉHO MIKULÁŠE
Na náměstí se po 116 letech vrátila socha svatého Mikuláše.
Jejím autorem se stal akademický sochař Jiří Finger.
Svatý Mikuláš jako patron poutníků, dětí a obchodníků stál
na náměstí mezi léty 1840 a 1893, kdy zdobil místní kašnu,
která byla z nevyhovujících důvodů přesunuta do Janáčkových sadů.
Socha novojičínského patrona byla převezena na dvůr
tehdejšího sirotčince a poté zapomenuta. Náhodně nalezena byla teprve v 70. letech minulého století na hnojišti v
novojičínské místní části Loučka. Vzácný exponát byl poté
součástí lapidária muzea Novojičínska.
O návrat novojičínského patrona na Masarykovo náměstí se
zasloužil Klub rodáků Nového Jičína a přátel Nového Jičína.
Atributy tohoto světce jsou jablka a bible. Novojičínský sv.
Mikuláš drží bibli v levé ruce tak, že ji naklání k misce s
čistou vodou, jablíčka

