
V  bezprostøední  blízkosti  zámku  nalezneme
. Pozemek pøiléhající k dnes ji� zaniklé

byl zakoupen v roce 1593. Roku 1715 hrabì
  zaèal  vyu�ívat  tento  pozemek  jako  okrasnou  a

u�itkovou  zahradu.  Buquoyové  vybudovali  je�tì  dal�í  dva
významné parky v blízkém okolí Nových Hradù, danèí oboru
neboli  a . Jako park slou�ila
i  ba�antnice.    Souèástí  zámeckého parku byla  vodní  nádr�
(dnes  jezírko),  skleníky,  aleje,  sochy,  na  konci  18.  století
dokonce i malá vesnièka. Dal�ích zmìn se park doèkal bìhem
stavby Nového  zámku. V  roce 1827 byl  zøízen k ostrùvku
v zámeckém rybníku most. Ráz parku se zmìnil ve 20. století,
zanikla vesnièka, vodotrysky i partery. Z pùvodního skleníku
se zachovala pouze �títová zeï.

 opanoval novohradské panství v 17. století a vlastnil ho a� do konce první poloviny 20. století. K hudebním mecená�ùm patøil , který
získal Nové Hrady v roce 1620 za své vojenské zásluhy.  (1634 � 1685) pozval do Nových Hradù øád servitù v roce 1677.

Hrabì  (1781 � 1851) se pøátelil s hudebním skladatelem Václavem Janem Tomá�kem (1774 � 1850).
 byl èeský hudební skladatel, pedagog a klavírní virtuos. Od dìtství projevoval výrazné hudební nadání. Ve høe na klavír byl samoukem. Hrabì Jiøí

Buquoy mu platil od roku 1806 do�ivotní rentu za komponování a koncertování, zároveò mu nabídl byt v Buquoyském paláci v Praze na Malé Stranì. Tomá�ek na svá díla pak uvádìl
dovìtek: �skladatel u pana Jiøího, hrabìte z Buquoyù�. V roce 1816 a 1817 doprovázel Tomá�ek hrabìcí rodinu na Nový zámek. Na piano vyuèoval nejstar�í dceru Jiøího Buquoye,
devítiletou Terezu. V roce 1819 pobýval znovu Tomá�ek v Nových Hradech, napsal zde �estý se�it , op. 66. Ze slu�eb hrabìte Buquoye ode�el v roce 1824,
kdy se o�enil. Hrabì Buquoy poskytl Tomá�kovi penzi, ten se usadil v Praze. Ve svých 70 letech zaèal psát svùj �ivotopis . Komponoval
skladby komorní a symfonické, písnì, sbory, kantáty a opery, dále chrámové skladby, zejména m�e a rekviem.

(1756 � 1791)
Wolfgang Amadeus Mozart se narodil v roce 1756 v Salcburku. Spolu s Josephem Haydnem, Ludwigem van Beethovenem

patøí do trojice velikánù �vídeòských klasikù�.
Se svou sestrou Marií Annou a se svým otcem podnikal koncertní cesty po Evropì. V �esti letech ji� hrál skvìle na klavír,

improvizoval, doprovázel. Obìma dìtem se pro jejich talent pøezdívalo �zázraèné dìti�.

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.
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Kniha,  která  pojednává  o  údajné  náv�tìvì W. A. Mozarta Nových Hradù,  se  jmenuje Novohradské
divertimento. Obsahuje novelu nìmeckého autora Eduarda Mörikeho ,,Mozartova cesta do Prahy� (,,Mozart
auf der Reise nach Prag�) a ,,Historický rámec Mörikovy novely� Margarete Buquoyové.

W. A. Mozart podnikl svou cestu z Vídnì do Prahy v roce 1787. Zde mìl toti� provést premiéru své opery
s názvem Don Juan nebo té� Don Giovanni. Cestuje se svou man�elkou Konstancií Mozartovou, rozenou
Weberovou. Pøi své cestì nav�tíví sídlo hrabìte Schinzberga � údajnì Nový zámek v Nových Hradech, jeho�
hostitelem by tedy mohl být Johann Nepomuk Buquoy / Jan Nepomuk Buquoy (1741 � 1803), který zaèal
s výstavbou Nového zámku ale a� v roce 1801. W. A. Mozart podnikl znovu cestu do Prahy o dva roky pozdìji.
Pokud by cestoval do Prahy pøes Nové Hrady, mohl by se setkat s hrabìtem Janem Nepomukem Buquoyem,
ale zøejmì by ho nenav�tívil v Novém zámku, nýbr� v Rezidenci na novohradském námìstí, pøípadnì by
nav�tívil  Tereziánské  údolí,  které  nechala  vybudovat  hrabìnka  Terezie  Buquoyová,  man�elka  Johanna
Nepomuka Buquoye.

Nový zámek v Nových Hradech byl vystavìn v letech . Stavba nese
prvky klasicistního a empírového slohu.

V  souèasné  dobì  slou�í  potøebám  Ústavu  systémové  biologie  a  ekologie
Akademie  vìd Èeské  republiky  a Ústavu  fyzikální  biologie  Jihoèeské univerzity
v Èeských Budìjovicích. Stavba byla vystavìna za úèelem reprezentativního sídla
rodiny Buquoyù, která zde pøebývala a� do roku 1945. Jejím úkolem bylo spolehlivì
nahradit dosud obývanou Rezidenci na námìstí.

O výstavbì nového sídla se diskutovalo ji� v roce 1768, ale realizaci provedl a�
 a jeho �ena .

Od roku 1805 dohlí�ela nad stavbou . V tomto roce bylo ji�
plnì vystavìno a èásteènì zaøízeno první patro. V prvním poschodí se nacházely
spoleèenské místnosti a hrabìcí pokoje spolu s divadlem. Divadlo bylo vybudováno
v roce 1822. V druhém poschodí byly místnosti pro hosty a v pøízemí kuchynì a byty
pro slu�ebnictvo.

U�ívaný  název  Nový  zámek  odkazuje  ke  zmìnì  pøesídlení  rodiny  Buquoyù
na poèátku 19. století. V roce 1945 byl zámek vyvlastnìn, po válce zámecký inventáø
témìø  rozkraden  a  budova  byla  vyu�ita  jako  azyl  pro  øecké  a makedonské  dìti,
od roku 1958 pro potøeby støední zemìdìlské �koly.

Kompozici projektu navrhl architekt  dle vzoru jednoho
ze zámku buquoyského rodu ve Francii.

Interiéry byly vybaveny rokokovým a empírovým nábytkem. Ten byl ale po roce
1945  z  velké  èásti  znièen.  Dodnes  se  zachovaly  ,,jen�  �tukové  práce  èi  malby
v nìkterých salónech, kachlová kamna v pøijímacím a zrcadlovém sále a kazetový
strop v loveckém salónu.

Výjimeènou  místnost  pøedstavuje  okrouhlý  salon,  zvaný  modrý,  je�  zaujme
bìlomodrým pruhovaným plátnem, které vyvolává dojem váleèného zaujetí, nebo�
pøipomíná vojenský polní stan ze 16.  17. století. Mìl pøipomínat nejvìt�í vojenské
úspìchy Buquoyù, pøedev�ím hrabìte .

V interiéru zámku se nachází i divadelní sál. V první polovinì 19. století patøil
údajnì k nejlep�ím a nejvìt�ím v èeských zemích, v souèasné dobì patøí mezi tøi
je�tì existující empírová zámecká divadla v Èeské republice.

Mezi prvotní sídla Buquoyù patøil hrad a od roku 1634 . S výstavbou
Rezidence zapoèala v roce 1634 hrabìnka  (1573  1654),
man�elka Karla Bonaventury Buquoye. Barokní pøestavba Rezidence z let 1718 
1719 je spojena se jménem hrabìte  (1676  1750), který
nechal vystavit tzv. vysoký dùm na rohu námìstí.

  Hami�nost je vìc, která se ne v�dy vyplácí. Dùkazem toho je i povìst
o hami�ném komorníkovi hrabìnky z novohradského panství a o tom, jak
pøi�el o svùj majetek.
  Na Nových Hradech je zámek a v zámeckém parku jezírko, na kterém
v dávných dobách byl plovoucí  ostrùvek. Ostrùvek je tam dodnes, ale u kraje
ho dr�í  koøeny stromù.
  Komorník sleèny hrabìnky byl hrabivec, hamoun a lakomec. V�echny
peníze, co si nastøádal, nahrabal a vydìlal, si schovával do truhlice. Ka�dý
rok na zimu v�ak hrabìnka odjí�dìla na své sídlo do teplých ji�ních zemí.
Komorník, jen� si nechtìl brát v�echny peníze s sebou, se rozhodl ukrýt je
pøímo u zámku. Nikde v�ak nemohl najít vhodné místo. Najednou dostal nápad.
Zakopal zlato pøímo na onen plovoucí ostrùvek, který byl pøipoután lávkou
ke bøehu, aby neodplul. Kdy� padla tma, sbalil truhlici, rýè a �el k jezírku.
  Jak tak kopal, prokopal se a� ke dnu jezírka. Zakopal zlato a� pode dno
jezírka. Kdy� byl s prací hotov a odcházel pøes lávku k zámku, bleskla mu
hlavou my�lenka: ,,Co kdy� nìkdo ten poklad vykope, pøes lávku se tam ka�dý
dostane!" Ihned odsekl lávku a s klidem v du�i odcházel spát. Jen co se ostrùvek
oddìlil od bøehu, odplul a místo, kde byl poklad ukryt, se nav�dy ztratilo.
  Je�tì dnes nìkteøí lidé poklad hledají, ale ten stále odpoèívá pod dnem
jezírka.


