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Hrádek nad Nisou, 4. 1. 2012

Vážené dámy a pánové, milí přátelé,
náš projekt „Vzpomínka na společnou budoucnost“ se v roce 2011 hojně rozvinul. Spolupráce
Městských muzeí v Žitavě (Städtische Museen Zittau) a společnosti Brána Trojzemí (Tor zum
Dreiländereck) v Hrádku nad Nisou přinesla oběma stranám ovoce: intenzivní výměnu informací
týkajících se společné historie a mnoha událostí na obou březích řeky Nisy, úzkou spolupráci při
realizaci výstav, pořádání různých akcí, při nichž se setkalo mnoho zainteresovaných lidí z Trojzemí, a
dále vydání několika publikací.
I v budoucnu se chystáme společně prezentovat a získávat pro náš region nové přátele, rozvíjet
zajímavé projekty a rozšiřovat spolupráci. Hlavní roli zde hraje vzájemné předávání informací a
komunikace přesahující politické a jazykové hranice. Rozmanitost našich muzeí by měla být ještě
více známa i za hranicemi. Naše společné dědictví, ale i zajímavé rozdíly v historii, přírodě a umění
v oblasti Trojzemí nabízejí ještě mnoho překvapivých objevů!
Proto je nám potěšením Vám tímto představit náš nový společný prospekt, který předkládá v tištěné
a elektronické podobě slovem i obrazem nejstarší muzeum v Euroregionu – v Žitavě – a nejmladší –
v Hrádku nad Nisou:
- Historie žitavských muzeí spadá do 16. století. Od roku 1665 se nacházejí v komplexu bývalého

františkánského kláštera. Bohaté sbírky z prvního objektu, které se v roce 1564 dostaly z Vídně do
Žitavy, až po svědectví současné kultury umožňují rozmanitý pohled do minulosti a současnosti.

- Naproti tomu je muzeum Brána Trojzemí v Hrádku nad Nisou v provozu až od roku 2011 a bude
oficielně otevřeno v roce 2012 první stálou expozicí. Jeho exponáty ale také vedou hluboko do
minulosti a nabízejí zajímavé nové poznatky o historii našeho regionu, o které jsme se v této formě
nemohli nikde dozvědět.

Novým prospektem navazujeme na cíl upozornit stejným způsobem na německé i české straně na
obě instituce a vzbudit zájem o poznání obou muzeí a jejich expozic. Stručnou formou jsou shrnuty
rozdílné stěžejní znaky muzeí v Hrádku nad Nisou a v Žitavě. Obrazový materiál a historické mapy
doplňují praktické informace.
Byli bychom rádi, pokud bychom Vám mohli poskytnout větší množství těchto prospektů k vydávání
a další distribuci. Sdělte nám prosím e-mailem nebo telefonicky, kolik výtisků Vám můžeme zaslat
nebo přivézt.

Mnoho pozdravů z Žitavy a Hrádku nad Nisou

Direktor der Städtischen Museen Zittau
Marius Winzeler Hedvika Zimmermannová

Projektleiterin

Vít Štrupl
Geschäftsführer Brána Trojzemí o. p. s.
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Hrádek nad Nisou, den 4. 01. 2012

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,
unser Projekt „Erinnerung an eine gemeinsame Zukunft“ hat sich 2011 vielfältig entwickelt. Die
Zusammenarbeit der Städtischen Museen Zittau und der Gesellschaft Tor zum Dreiländereck in
Hrádek (Brána Trojzemí) hat für beide Seiten viele Früchte hervorgebracht: intensiver Austausch
über die gemeinsame Geschichte und über viele Geschichten beidseits der Neiße, enge Kooperation
in Ausstellungen, die Durchführung von unterschiedlichen Veranstaltungen, in denen sich viele
interessierte Menschen aus dem Dreiländereck begegneten, sowie die Herausgabe mehrerer
Publikationen.
Auch in Zukunft werden wir uns gemeinsam präsentieren und gemeinsam für unsere Region neue
Freunde gewinnen, interessante Projekte entwickeln, jegliche Zusammenarbeit ausbauen.
Gegenseitige Information und Kommunikation über die politischen und sprachlichen Grenzen spielt
dabei eine zentrale Rolle. Die Vielfalt unserer Museen soll grenzüberschreitend noch bekannter
werden. Unser gemeinsames Erbe, aber auch die spannenden Unterschiede in Geschichte, Natur
und Kunst im Dreiländereck bieten noch viel überraschende Entdeckungen!
Deshalb freuen wir uns, Ihnen hiermit unser neues gemeinsames Faltblatt vorzustellen, das in
gedruckter und elektronischer Form das älteste Museum der Euroregion – Zittau – und das jüngste –
Hrádek – in Wort und Bild vorstellt:
- Die Zittauer Museen gehen auf das 16. Jahrhundert zurück und befinden sich seit 1665 im Komplex
des ehemaligen Franziskanerklosters. Reiche Sammlungen vom ersten Objekt, das 1564 aus Wien
nach Zittau gelangte, bis zu den Zeugnissen der zeitgenössischen Kultur ermöglichen vielfältige
Einblicke in Vergangenheit und Gegenwart.

- Das Museum Tor zum Dreiländereck in Hrádek ist dagegen erst seit 2011 in Betrieb und wird 2012 mit
der ersten Dauerausstellung offiziell eröffnet. Seine Exponate führen aber ebenfalls weit in die
Vergangenheit zurück und bieten spannende Neuerkenntnisse über die Geschichte unserer
Region, die man in dieser Form noch nirgendwo erfahren konnte.

Mit dem neuen Faltblatt verbinden wir das Ziel, auf deutscher und tschechischer Seite
gleichermaßen auf die beiden Institutionen aufmerksam zu machen und die Neugier für beide
Museen und ihre Ausstellungen zu wecken. In knapper Form werden die unterschiedlichen
Schwerpunkte der Museen in Hrádek und Zittau zusammengefasst. Bildmaterial sowie historische
Karten ergänzen die praktischen Informationen.
Wir wären Ihnen dankbar, wenn wir Ihnen eine größere Zahl von diesem Faltblatt zur Auslage und
weiteren Verbreitung zur Verfügung stellen dürften. Bitte teilen Sie uns per Email oder telefonisch
mit, wie viel Exemplar wir Ihnen schicken oder bringen dürfen.
Mit den besten Grüßen aus Zittau und Hrádek

Direktor der Städtischen Museen Zittau
Marius Winzeler Hedvika Zimmermannová

Projektleiterin

Vít Štrupl
Geschäftsführer Brána Trojzemí o. p. s.
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