
Pod zá�titou realizaèního týmu Novohradské obèanské spoleènosti o.s. za podpory Evropského sociálního fondu
a Státního rozpoètu ÈR byl v prùbìhu dvou let realizován projekt, jeho� cílem je vznik a ovìøení metodiky prùøezového
projektového vyuèování s dùrazem na vyu�ití potenciálu regionu.

Do projektu  ,,�koly pro  region� se zapojila  ve �kolním roce 2010/2011. Výstupy realizoval �kolní projektový  tým ve slo�ení Mgr. Karel Køíha,
Mgr. Kateøina Mare�ová, Mgr. Kateøina Vítovcová, Mgr. Ivana Pelechová, Mgr. Jana �torová, DiS., Mgr. �tìpánka Hanusová a �áci 7.A, pozdìji 8.A.

Zprvu byly Nové Hrady strá�ním bodem pøi vstupu do Èeského království, pozdìji tu vzniklo dùle�ité panské sídlo, u nìho� vzniklo mìsteèko
s pøevahou nìmecky mluvícího obyvatelstva. Existence Nových Hradù je dolo�ena listinou z roku 1279, v tomto období zde vládnou Vítkovci.

Poèátkem 14. století patøilo mìsto pánùm z Land�tejna. Ti pozdìji mìsto prodali pánùm z Ro�mberka za 7 093 kop a 63 gro�ù. Ro�mberkové
novohradské panství znaènì roz�íøili a propùjèili mu výsady témìø stejné jako u královských mìst.

V kvìtnu 1425 pøitáhli k mìstu husité pod vedením táborského hejtmana Jana z Hvìzdy. Mìsto  dobyli a celé vypálili vèetnì hradu. Mìsto bylo
obnoveno o deset let pozdìji.

V èervnu 1619 dorazil do mìsta císaøský generál Karel Bonaventura Buquoy, bez boje vstoupil do vyplenìného mìsta a tady narazil na tuhý
odpor. Roku 1620  vìnoval císaø Ferdinand II. panství Nové Hrady s dal�ím majetkem svému úspì�nému vojevùdci hrabìti Buquoyovi za prokázané
slu�by a jako náhradu za vynalo�ené náklady. Od roku 1620 se panství dìdilo v rodinì Buquoyù.

Roku 1677 byl zalo�en klá�ter, roku 1708 se zaèal stavìt honosný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dobré Vodì, kde byl objeven
léèivý pramen.

Byly zakládány mlýny, hamry, lihovary, vznikaly hájovny, obory, ba�antnice. V pøímé blízkosti mìsta byl vybudován anglický pøírodní park,
zlep�ila se úroveò �kolství.

Dolní brána ve smìru z námìstí do Údolí se dochovala v pøestavìné podobì z roku 1829
jako jednoduchý, shora pùlkruhový oblouk.

Vstupní brána

 Hana Bu�tová, Markéta Kováøová

1. øíjna se na mì byly podívat dìti ze tøídy 7.A. Stojím na podlouhlém
hradeckém kopci a oddìluji Nové Hrady a Nové Hrady - Údolí.

V dávných dobách mì postavili zedníci z kamene a èervených pálených
cihel. Lidé pod mým obloukem procházejí velmi èasto. Zdobí mì plasticky
èlenìná omítka, která napodobuje kvádrové zdivo. Na mém vrcholu jsou dvì
øímsy, kryté pálenými ta�kami. Z ka�dé strany mì podpírají dva domky. Jejich
základy byly vybudovány ve svahu.

Kdy� jsem chvíli poslouchala, co si dìti povídají, pochopila jsem, �e popisují
mne a malý �lutý domek ve svahu. Domek je postaven z kamene jako já. Je
omítnut a �lutì natøen. K domku patøí dvì ètvercová okna se zdìným rámem.
Vcházíme do nìj po dvou malých schùdcích. Zadní stìna se nachází ve svahu,
jsou v ní dvì malá ètvercová okénka.

Malý domek chrání zkosená støecha zarostlá mechem. Na domek navazuje
èást starých kamenných hradeb. Hradby byly pou�ity jako terasa. Vstoupíme -
li na terasu, zahlédneme dvì malá okénka. Jedno z okének ní�e k terase je
zarostlé keøi.

Zanedlouho u� popisovali druhý bíle natøený dùm, který mne také podpírá.
Druhý bíle natøený dùm je se mnou také spojen. Bílý dùm není vystavìný
do svahu. První a druhé patro oddìluje úzká øímsa podobná té mé. Okna horního
patra jsou bíle orámovaná, rozdìlena na �est ètvercù. Dovnitø vcházíme vìt�ími
døevìnými dveømi. Stropy stavení jsou klenuté.

Zaniklá Horní brána
u Èeského domu

Ve mìstì  se nacházely ètyøi vstupní brány. Mezi  jednotlivými branami byly vybudovány ve 2. polovinì 14.  století mohutné kamenné zdi.
V souèasné dobì se z nich na nìkterých místech dochovaly jen zbytky. Hradby byly vysoké nejménì 8 m a �iroké a� 2 m.

Popis domu u brány - Hana Bu�tová

,,Co to vidím, co to vidím, já brána stará novohradská.� Z kopce se
ke mnì øítí hlouèek rozjívených, ukøièených dìtí. A u� jsou tu. Stùjte
pøi mnì v�ichni svatí! Sláva, jsem zachránìna. Paní uèitelka zvoní
u domku v mém sousedství.

Mezi dveømi se objevuje pan Kolesnik a zve dìti do domu.
Za posledním �ákem se zavírají dveøe, a tak je ztrácím z oèí. Mùj
kamarád javor vám popí�e, co se bude dít dále.

,,Jo, jo, u� tu chásku vidím.� Je namaèkána
v malé pøedsíòce, z které vedou dveøe do nejvìt�í
obytné místnosti v pøízemí. Do této místnosti se mi
nahlí�í bez problémù, proto�e vidím dovnitø
dvìma døevìnými okny. Mezi okny prý visí obraz
a pod ním stojí starodávná �idle s oran�ovým
èalounìním, které ladí s dal�ími doplòky
v místnosti. Místnost je urèena k odpoèinku, usuzuji podle prostorného
lù�ka v pravé èásti místnosti. Èasto také sleduji, jak na nìm relaxují

rodièe s dìtmi, kteøí tráví v Nových Hradech
dovolenou. Abych nezapomnìl, podlahu
celého prvního patra tvoøí dla�ba. Na konci
chodby stojí na levé stranì praèka a za ní
vstupují �áci do koupelny. Je vybavena
sprchovým koutem a rohovou vanou.
Samozøejmì jako v ka�dé koupelnì je zde
umyvadlo a velké zrcadlo, nechybí ani
skøíòka na ruèníky a toaletní potøeby. Celá

koupelna záøí èistotou a je ladìna do bílomodrých barev. Pouze
z doslechu vím, �e naproti koupelnì je malá toaleta.

Po betonových schodech na zaèátku chodby vidím vystupovat dìti
do druhého patra. Na schody navazuje dlouhá chodba. Z ní vstupují
dìti do kuchynì. Z kuchynì je krásný výhled na krajinu kolem Údolí.
Sly�ím vrznout dveøe naproti kuchyni, to právì dìti vy�ly na venkovní
terasu. A u� je zase vidím v obrovském ètvercovém pokoji v horním patøe,
jak obdivují jeho zaøízení. Pøesto�e je dùm vytápìn ústøedním topením,
stojí v pokoji v horním patøe malá kamínka.

,,Bráno, bráno, sly�í� to, sly�í� to?� ,,V�dy� nejsem hluchá, koukám,
kamaráde, �e dìti právì odcházejí a vesele si �tìbetají o klenutých
stropech a o milém majiteli, panu Kolesnikovi. Tak a zase bude klid!�

Údolská brána

Anna Macková
1. Jednu øeku a sto kopcù pøejdete, pøejdete,

tam poutníci jistì bránu najdete,
je moc pìkná, trochu �ikmá,

ty, co bránou lehce projdou, mìsto uvítá.

2. Tam, kde brána údolská je schovaná, schovaná,
malé mìsto tyèí se i s hradbama, s hradbama,

kostel, zámek, klá�ter, hrádek,
s povìstmi se dostaneme do pohádek.

3. Jedna z tìchto povìstí nám povídá, povídá,
�e v Údolí pod mìsteèkem stra�ívá, stra�ívá,

ohnivý pes chrlí prý dìs,
ten, kdo se ho nezalekne, shoøí v plamenech.


