
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.

V úvodu jsme se blí�e zabývali mìstskými hradbami, které pochází z druhé poloviny 14. století, a Dolní bránou s pøilehlými domky.
Vzhledem k tomu, �e se Horní brána do dne�ní doby nedochovala, byla zboøena v roce 1839, vìnujeme nyní pozornost budovì nacházející
se poblí� bývalé brány.

  Jedná se samozøejmì o budovu Èeského domu. Byla postavena v roce 1923 firmou stavitele Franti�ka Sta�ka z Trhových Svinù.
Èeský dùm se stal hlavním centrem kulturního, sportovního a spoleèenského �ivota  tehdej�í èeské men�iny v Nových Hradech.

 V pøízemí budovy se nacházel sál. V nìm se tanèilo, cvièilo, hrálo se divadlo. Vedle sálu byla hospoda. Druhé patro slou�ilo jako
hotel, který mìl k dispozici 11 pokojù.

Tato architektonicky zajímavá stavba neztratila nic na významu ani v souèasné dobì. V pøízemí najdeme mìstskou knihovnu, kde si
Novohrad�tí ve velmi pøíjemném prostøedí mohou nejen zapùjèit zajímavou knihu, ale také vyu�ít internet a dal�ích slu�eb, které knihovna
nabízí. Druhá èást pøízemí patøí kinosálu. Ten je vyu�íván pro nejrùznìj�í kulturní akce, jako jsou besídky �ákù základní �koly, besedy,
hudební poøady, divadelní pøedstavení. Dal�í patra domu slou�í jako ubytovací prostory.

Zkrátka bez Èeského domu si obyvatelé mìsta ani jeho náv�tìvníci nedovedou �ivot zde vùbec pøedstavit.

V  souvislosti  s Èeským domem  jako  centrem kulturního
dìní  se  zmíníme  i  o  souèasné  hudební  scénì  Novohradska.
Pro  hudební  produkce  jsou  v  Nových  Hradech  vyu�ívány
prostory nejen Èeského domu, ale i kostela sv. Petra a Pavla,
klá�tera  Bo�ího  Milosrdenství,  Nového  zámku,  Rezidence,
hotelu Máj, koncertního sálku ZU� i nádvoøí Státního hradu.
Na hudebním dìní se podílejí kromì hostujících profesionálních
tìles  i místní  amatérská  seskupení. Z  tìchto  seskupení, která
mají  vazbu  na  Nové  Hrady,  jmenujeme  napøíklad  dechovou
kapelu Podhoranka, Veselá muzika, Novohradský smí�ený sbor,
taneèní  kapelu  Sunny  Band  èi  taneèní  kapelu  Hyalit,  je�  se
pøi  hledání  názvu  inspirovala  v  symbolu  velice  typickém
pro Novohradsko  v tzv. hyalitovém skle.

je  dechová  kapela  z  podhùøí Novohradských  hor.
Vznikla v roce 1977 ze seskupení ,,Mláde�nické dechové kapely� z roku
1974. Prvním kapelníkem se  stal Stanislav Kocina z Trhových Svinù.
Kapela vyu�ívá  instrumentální doprovod se  sólovými zpìvy. Úèinkují
na taneèních zábavách, plesech, v rozhlasových a televizních poøadech,
na festivalech dechové hudby v Èechách i v zahranièí. Kapela vydala ji�
nìkolik hudebních nosièù. Od roku 1998 pøevzal vedení kapely Franti�ek
Chuchel. Vystupují pod názvem ,,Jihoèeská Podhoranka�.

 je pìvecké
seskupení,  které  vzniklo  v  roce  1996.  Poèet  èlenù
v  souboru  se  pohybuje  okolo  15  zpìvákù,  vìkové
rozpìtí  od  14  do  65  let.  Pùvodní  obsazení  bylo
dvanáctièlenné. Sbor vede Mgr. Hana Kudrnová.

Dechová kapela  vznikla v roce 1968, kdy byl
jejím zakladatelem Josef Placer, uèitel hudby. Prvotní název kapely byl Hradeèanka.

Novohradská taneèní kapela  vznikla v roce 1991 a s pøestávkou v letech 1996 
1998 pùsobí dodnes.
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Lékaøské  øemeslo  ve  støedovìku  mohli
vykonávat  jedinci,  kteøí  získali  univerzitní
vzdìlání,  stejnì  jako  lékaøi  samoukové.
Univerzitnì  vzdìlaní  lékaøi  se  omezovali
pøedev�ím na diagnostiku  nemocí a pøedpis lékù.
Proto  drobné  lékaøské  zákroky  provádìli
samoukové    bradýøi v  lázních (pou�tìli �ilou,
mohli  trhat  zuby).  Vedle  bradýøù  pracovali  i
ranhojièi � chirurgové.

byl  praktický  o�etøovatel  a  medik.
Èasto provádìl pou�tìní �ilou a amputace.

toto  øemeslo  vykonávaly
vìt�inou  star�í  zku�ené  �eny. Pomoc  lékaøe pøi
porodu nebyla �ádoucí z pohledu rodièek. Porody
v�ak byly komplikované a konèily nezøídka smrtí
matky i  dítìte.

léky vyrábìli samotní lékaøi. Mohly
se  zakoupit  i  v  lékárnách  (apatykách),  kde  se
prodávaly i cukrovinky a koøení.

se  zabývali  léèením  zraku.  Ji�  na
poèátku 14. století bylo mo�no korigovat nìkteré
oèní  vady  pomocí  brýlí  (tehdy  se  jim  øíkalo
,,sklenné oèi�).

Na�i  pozornost  v  souvislosti  s  léèitelstvím  a
støedovìkou medicínou upoutá novohradské lékárenství.
Barokní  apatyka,  která  je  uvedena  na  fotografii,  se
nachází  v  blízkosti  kostela  sv.  Petra  a  Pavla,  naproti
Rezidenci.  Byla  slavnostnì  otevøena  9.  12.  1999.
Rozvíjí novohradské lékárenství, jeho� vznik je kladen
do poloviny 17.  století  zásluhou  rodu Buquoyù, kteøí
kolem roku 1667 zøídili dvorní lékárnu v rezidenci na námìstí. Pozdìji byla darována
øádu servitù, jejich� klá�ter byl zalo�en rovnì� hrabìtem Buquoyem 6. 11. 1667.

Provoz lékárny v�ak nevyhovoval po�adavkùm pra�ské lékaøské fakulty a lékárna
byla uzavøena. V roce 1775 byla zøízena nová lékárna v domì èp. 43 na námìstí, kde ji
provozoval  první  lékárník  Karel  Wolk.  Lékárna  tehdy  nesla  název  ,,U  Zlatého
jednoro�ce�.  Mezi  dal�í  provozovatele  lékárny  patøili  Josef  Dauscha,  Jan  Michal
Goldberg, Rainer Goldberg a PhMr. Jan Hejlek. Mìnily se i názvy lékárny  �U Zlatého
noha�, �U Øí�ského orla�, a� naposled �U Svaté Al�bìty�. V padesátých a �edesátých
letech  20.  století  byl mobiliáø  témìø  znièen,  ale  v  roce  1996  se  pøedstavitelé mìsta
pokusili  objekt  obnovit.  Odborná  rekonstrukce  probíhala  pod  dohledem  pracovníkù
Památkového ústavu v Èeských Budìjovicích. Apatyka se vyznaèuje prvky, které ji øadí
do ji� zmínìného barokního slohu. Pro nákup léèivek a bylináøství s �irokým rozsahem
je vyu�ívána i v souèasnosti.

Mezi významné novohradské rodáky patøil i . Narodil se 4.
srpna  1808,  po  gymnáziu  vystudoval  lékaøství  na  pra�ské  univerzitì  a  doktorát  z
medicíny získal roku 1835. Stal se proslulým lékaøem  internistou.

byl  nejslavnìj�í
lékaø  antického
starovìku a �otec
m e d i c í n y � .
Pocházel  z
lékaøské  rodiny,
dvacet  let  strávil
n á v � t ì v a m i
v�ech lékaøských
s t ø e d i s e k
tehdej�ího  svìta.
Do Hippokratovy

doby  mìla  medicína  nábo�enský  pùvod  a
léèení  se  neobe�lo  bez  magických  metod.
Hippokratés  zaèal  praktikovat  vy�etøení
nemocného.  Zjistil,  �e  nemoci  mají  rùzné
pøíznaky.  Hledal  pøíèiny  onemocnìní  i
prostøedky  léèení.  Bývá  mu  pøisuzováno
autorství Hippokratovy  pøísahy,  která  byla
v moderní dobì nahrazena lékaøským slibem.
Hippokratova  pøísaha  je  pøísaha  skládaná
lékaøi,  která  obsahuje  základní  etické
principy jejich povolání.

(460 pø. n. l. � cca 377 pø. n. l.)
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byly místem, kde probíhalo léèení nemocných, èasto ale plnily i funkci starobincù, chudobincù èi byly útoèi�tìm
pro poutníky. Zakládali je bohatí mì��ané. Lékaøskou péèi poskytovali ranhojièi, barvíøi, kteøí døíve sídlili v Navrátilovì ulici.
Nemocní  ve  støedovìku docházeli do domu lékaøe, èi je lékaø sám nav�tìvoval. Lékaøi museli umìt léky nejen pøedepisovat,
ale  i  vyrábìt.  V  Nových Hradech �ili nejen lékaøi, ranhojièi, ale i napøíklad porodní báby. Toto øemeslo vykonávaly vìt�inou
star�í zku�ené �eny. Pomoc lékaøe pøi porodu nebyla obvyklá a z pohledu rodièek �ádoucí. Porodní báby  v�ak s obtí�emi zvládaly komplikované porody, které
pak nezøídka konèily  smrtí matky i dítìte. Tøeba�e léèitelé i nemocní vkládali velkou dùvìru v bo�í pomoc, pøípadnì v pøímluvu svatých, dokázali mírnit
obtí�e  nemocných  i  �irokou  �kálou  pøírodních  drog.  Byly  podávány  ve  formì  odvarù,  tvoøily  základ mastí  a  obkladù. Oblíbeným  léèebným  postupem,
uplatòovaným po celý støedovìk, bylo vykuøování. K èastým praktikám patøilo také podávání projímadel a pou�tìní �ilou spolu s pøikládáním banìk.

V minulosti mìly Nové Hrady nejenom lékaøe, ranhojièe a porodní báby, ale také �pitál. Nacházel se pøímo u Horní mìstské brány, která byla
str�ena a� roku 1839. Pùvodní �pitál nese èíslo popisné 78 a rozprostírá se na plo�e pøímo proti Èeskému domu. Tato stavba zaujme svým výrazným
renesanèním prùèelím se �títem, který byl v prùbìhu staletí nìkolikrát stavebnì upravován. Vrchol �títu je rozeklaný, zdoben tøemi keramickými
útvary, mezi nimi� se v kartu�i nachází øímskými èíslicemi vepsaný letopoèet 1893. Spodní díl �títu vyplòuje uprostøed okno, po jeho� stranách jsou
v pásovém zpracování vyobrazeny lví hlavy. Pøízemí je po vnìj�ích stranách zdobeno dvìma pásy bosovaných pilíøù. �pitál byl postaven ji� v roce
1553. Stavební vývoj domu v�ak tímto rokem neskonèil. V roce 1636 a 1663 probìhly dal�í úpravy.

   Zajímavou etapu v historii �pitálu pøedstavuje období mezi 27. prosincem 1799 a 4. únorem 1800, kdy zde byli ubytováni
ru�tí vojáci. Tehdy tu na�lo v budovì �pitálu pøíbytek nejen 8 ruských koláøù a zámeèníkù, ale také
celá øada zranìných vojákù.

V  roce  1893  bylo rozhodnuto o pøemístìní �pitálu do èp. 95, následnì byla provedena celková pøestavba a v budovì
bylo  zøízeno  soudní vìzení. Byly zde vybudovány 4 vìzeòské cely, které se dochovaly dodnes. Dále potom jedna místnost
pro zamìstnance soudu.


