Gratzener Museum
Museum der Stadt Gratzen (Nové Hrady),
der Region Gratzen und des Gratzener Berglandes
Das Gratzener Museum stellt in
chronologischer Weise die hiesige
Geschichte dar, mittels Kulturdenkmäler,
Adelgeschlechter, bedeutender
Persönlichkeiten und Ereignisse.
Èeská Str. 74, Nové Hrady

Modell des Gratzener
Berglandes und Fotografien
Plastisches Modell des Gratzener Berglandes
mit interaktiven Elementen und Fotografien
der Gratzener Landschaft.
Èeská Str. 74, Nové Hrady

Novohradské Muzeum
Muzejní doprovodné aktivity
¡
¡
¡
¡

Komentované prohlídky muzea a mìsta
Muzejní pøednášky s promítáním
Tematické výlety po Novohradsku
Tematické muzejní výstavy

Další muzejní expozice
¡ Skanzen ochrany státní hranice a železné opony
na hranièním pøechodu Nové Hrady – Pyhrabruck

¡ Hrobka hrabìte Buquoye

Novohradské muzeum
pøedstavuje chronologicky
zdejší historii prostøednictvím
kulturních památek, šlechtických
rodù, významných osobností
a událostí.

postavená v letech 1902–1904 na novohradském høbitovì

¡ Expozice v bývalé vodárnì u mìstské brány

Freilichtmuseum - Schutz der Staatsgrenze
und der Eiserne Vorhang
Grenzschutzgeschichte seit ältesten Zeiten
bis zum Entritt der Tschechischen
Republik in den Schengen-Raum der EU.
Rekonstruierung der Drahtabsperrung,
ständige Ausstellung über die
Ausstattung, Ausrüstung und
Ausgestaltung.
Grenzübergang Nové Hrady – Pyhrabruck

s tematikou opevnìní mìsta a obchodu na tzv. Èeské stezce

¡ Plastický model Novohradských hor
s interaktivními prvky a fotografie novohradské krajiny od M. Koželuha

Die Grabstätte des Grafen
Buquoy in Nové Hrady
Die Buquoy’sche Gruft gebaut in den Jahren
1902-1904 im pseudogotischen Stil.
Die Gruft befindet sich am östlichen freidhofsteil.
Friedhofsteil, Vitorazská Str., Nové Hrady.

Öffnungszeiten:

Bližší informace:

Mai-Oktober, sonstige Jahreszeit laut
Absprache mit der Infostelle KIC Nové Hrady

Muzeum mìsta Nových Hradù, Novohradska a Novohradských hor
ul. Èeská 74, Nové Hrady, tel.: (+420) 731 675 530
e-mail: muzeum@novehrady.cz

Kulturní a informaèní centrum Nové Hrady
tel.: 386 362 195, 602 150 208, 603 881 968
kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz
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Adresa: Novohradské muzeum, Èeská ulice 74, 373 33 Nové Hrady

Hrabìcí rod Buquoyù a Jiøí František

Malé nahlédnutí do muzejní expozice
Návštìvník muzea urazí cestu od založení sídla okolo hradu, povýšení
na mìsto a vybudování opevnìní, pøes pøíchod šlechtického rodu
Buquoyù v 17. stol., budování romantických parkù až po pováleèný
odsun èásti obyvatel a vzpomínky souèasných pamìtníkù.

Klášter a servitský øád

Parky a komponovaná
Novohradská krajina
Mìsto Nové Hrady bylo v minulosti
doslova obklopeno komponovanou
krajinou v podobì obor, bažantnic,
parkù a zahrad. Jejich postupné
budování má více než ètyøistaletou
historii. V nìkterých obdobích se
novohradské parky stávaly vzorem
pro cizí budovatele. Jindy samy
pøebíraly krajináøské prvky z parkù
ostatních buquoyských sídel èi rodù
s Buquoyi spøíznìných. Tak èi onak
mùžeme dnes v okolí mìsta spatøit
už jen fragmenty z období nejvìtší
slávy novohradských parkù.

Klášter v Nových Hradech založil roku 1678 Ferdinand Buquoy.
Povolal do nìj øád servitù (služebníkù Panny Marie). V padesátých
létech 20. století museli øeholníci klášter opustit a budova byla
obsazena jednotkou pohranièní stráže. V roce 1991 se servité do
Nových Hradù vrátili a zdevastované budovy obnovili. V souèasnosti
spravuje klášter spoleèenství papežského práva „Rodina Panny
Marie“.

K nejvýznamnìjším osobnostem
hrabìcího rodu Buquoyù patøí
známý vìdec Jiøí František.
O jeho výchovu a vzdìlání
se postaral strýc a majitel
zdejšího panství Jan Nepomuk
Buquoy s manželkou Terezií.
V osmnácti letech nastoupil Jiøí
na Tereziánskou rytíøskou
akademii ve Vídni, kde ètyøi
následující roky studoval
s výborným prospìchem. Dva dny pøed jeho poslední zkouškou však
v Nových Hradech zemøel bezdìtný strýc Jan Nepomuk a odkázal mu
hlavní rodový majetek. Než se však zaèal o panství starat, vydal se na
tøíletou cestu po Evropì, bìhem níž procestoval Bavorsko, Švábsko,
Švýcarsko, Francii a nakonec i Itálii. Pøi cestì si všímal nejen okolní
krajiny, obyvatel a jejich zvykù a náøeèí, ale do svého deníku
zaznamenával i nákresy technických zaøízení. V Øímì navštívil
Napoleonovu královskou korunovaci a dojel si prohlédnout také
antické Pompeje.

Spolkový život
ve mìstì
Nejstarším dodnes fungujícím
spolkem ve mìstì je Sbor
dobrovolných hasièù. Jeho historie
sahá až do roku 1874 a je tak
nejstarším v èeskobudìjovickém
okrese. Souèástí muzejní expozice
jsou spolkové kroniky, do nichž je
možné též virtuálnì nahlédnout.

Tematické muzejní výstavy

Další témata expozice
¡ Významné osobnosti mìsta
¡ Kulturní památky
¡ Velká válka

Knihovnièka regionální literatury
Pro zájemce o bližší seznámení s mìstem
Nové Hrady a Novohradskem je v muzeu
k dispozici knihovnièka regionální
literatury.

