V Liberci 4. dubna 2013

Tisková zpráva
Dny evropského dědictví 2013: Žitava láká
na prohlídku odkrytého pracovního tábora
Společně s partnerským městem Žitava připravuje Statutární město Liberec v letošním roce Dny
evropského dědictví (EHD). Milovníci historie, umění, architektury a vůbec všichni zájemci o
památky si budou moci v rámci této akce zdarma prohlédnout běžně nepřístupné objekty a
prostory, které jinak bývají očím veřejnosti obvykle skryté. V Liberci se památky otevřou v sobotu
7. září, v německé Žitavě pak o den později.
Stejně jako Liberec i Žitava nabídne k prohlídce nejzajímavější objekty a památky ve městě. Mimo to
saské město připravilo pro letošní ročník několik lahůdek. Jednou z nich budou exkurze do bývalého
pracovního tábora pro nuceně nasazené cizince. Na tábor Seiferts Höhe u městečka Hirschfelde,
které leží jen několik kilometrů od Žitavy, se na desetiletí zapomnělo a na jeho místě vyrostla
zahrádkářská kolonie.
Tábor z období druhé světové války byl objevený náhodou před několika lety. Díky projektu studentů
ze Žitavy se podařilo rozkrýt zajímavou historii tábora, ale částečně i lágr samotný. Studenti vypátrali
pamětníky, dobové dokumenty, fotografie a dokonce natočili o zapomenutém táboře dokument. Na
místě stále stojí původní budova, kde se nacházely umývárny a dnes slouží jako muzeum. Zachoval se
i sklep. Studenti sami odkryli některé základy staveb, suterény a zasypané příkopy. V táboře bylo za
války umístěno až 1500 lidí. Po válce sloužil pro potřeby denacifikace a přechodně v něm žili odsunutí
Němci. Tuto funkci měl až do roku 1953.
V rámci Dnů evropského dědictví otevře Žitava také klášterní kostel Klosterkirche. Kostel zasvěcený
sv. Petru a Pavlovi je spojený s bývalým františkánským klášterem a stojí v historickém jádru města.
Dnes je sídlem městského muzea a návštěvníky láká také na věž. Jen samotný výstup nahoru je
dobrodružným zážitkem. Zájemci toužící po výhledu ze 70 metrů vysoké věže musí překonat úzké
dřevěné schodiště a ještě užší průlezy. Odměnou jim však bude panorama na celé třicetitisícové
město i široké okolí a vzdálená pohoří.
Veřejnosti přístupný bude v neděli 8. září také kostel sv. Jana Křtitele - St. Johanniskirche. Dominanta
centra města s lehce nakloněnou věží, čehož si málokdo všimne, se pyšní neobvyklým kazetovým
stropem a varhanami, které nyní procházejí opravou. Možnost zahrát si na ně pak dostanou studenti
liberecké umělecké školy. Návštěvníky přivítá také Lidový dům z roku 1901. Původní hotel s pestrou
historií byl přes dvacet let uzavřený. Dnes se místní občanské sdružení snaží o jeho postupnou
obnovu a hledá vhodné využití této památky.
Dalším zajímavým místem k prohlídce bude Wächterhaus. Jedná se o desítky let nevyužívaný a
chátrající historický dům v centru Žitavy, původně obchodní dům Švýcarský bazar, jehož prostory nyní

využívají pro své potřeby zejména různí umělci a výtvarníci. O Wächterhaus pečuje místní spolek
FreiRaum Zittau.
Letošní Dny evropského dědictví bude Liberec se Žitavou realizovat společně. Obě partnerská města
se účastní projektu „Přeshraniční spolupráce a výměna zkušeností při prezentace památek“, který je
dotovaný z fondu malých projektů Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ. Města spolu
vedou informační kampaň, pořádají workshopy a navzájem propagují své památky. Vydají také
dvoujazyčnou brožuru, která bude turistům v obou městech, nejen pro den památek, k dispozici.
Ke dni památek v letošním roce Liberec přizve také okolní obce a města, například Kryštofovo Údolí,
Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Hejnice, Jablonec nad Nisou a Hrádek nad Nisou.
Zájemci, kteří budou chtít zapojit další objekty do letošního ročníku Dnů evropského dědictví, se
mohou přihlásit na Magistrátu města Liberec. Více informací o Dnech evropského dědictví v Liberci a
Žitavě najdete na www.liberec.cz.
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