
Je to pro mne  velký zážitek že Vás mohu dnes všechny pozdravit u nově zřízeného pietního místa 

Zdravím především zodpovědné pracovníky obce, starostu Rychnova pana Milana Hánu a členy 

obecního zastupitelstva. 

Zdravím také paní Kuncovou z česko- německého střediska v Moravské Třebové, která nám byla 

nápomocná v realizací zhotovení tohoto pietního místa. 

Pro mne jako člena generace pamětníků, jsem narozen v roce 1935 v Radišově, tady v Rychnově 

jsem vyrůstal, navštěvoval školu a na konci války až do odsunu v roce 1946 jsem v tomto kostele 

ministroval je pro mne tento den, jak jsem již zmínil,  opravdu velmi  vyjímečný. 

Zřízením tohoto pietního místa se uskutečnil sen  mých předchůdců: Ludwiga Budiga, Franze 

Groliga a Dr. Huga Schlegla , kteří k tomuto místu měli vřelý osobní vztah. 

Bohužel se zhotovení pietního místa mnoho našich spoluobčanů nedožilo, i ti tři jmenovaní zemřeli 

před dokončením díla. 

Po společné opravě  našeho krásného poutního kostela a jubilejní poutní cesty Rychnováků do 

bývalého domova v roce 2000 s německo-českou mší je dnešní den dalším velmi důležitým krokem 

, dokonce velmi potřebným krokem ve správném směru sblížení a pochopení. 

Musíme si uvědomit, že od doby odsunu mezitím uplynulo 66 let a od sametové revoluce již 22 let. 

Proto by se toto důstojné pietní místo mělo stát viditelným znamením  trvalého sblížení a 

porozumění . 

Také by mělo být připomínkou pro „toleranci a pochopení, né jen pro strastiplné období, ale mělo 

by také  připomenout  dobré spolužití Ćechů a Němců. 

Toto místo by mělo také inspirovat  občany k smířlivému spolužití všech občanů v Evropě, aby  v 

budoucnosti taková místa nebyla zapotřebí. 

Vždyť válečné roztržky mají v konečném efektu vždy jen poražené, i když se možná počítají k 

vítězům. 

Tak bych chtěl jménem Rychnovského společenství poděkovat všem zodpovědným pracovníkům za 

toto krásné a zdařilé pietní místo. 

My bývalí „Rychnováci“ jsme se dostali převážně do jižního Německa , do Bádenska- 

Württenberska, nebo do Bavorska a setkáváme se v Spielbachu u Rothenburku nad řekou Tauber a 

v Ludwigsburku. 

Od generace pamětníků, kteří v Německu našli nový domov, který našim dětem, vnukům a 

pravnukům je nyní vlastí , bych chtěl ještě jednou vyslovit srdečné poděkování.  Bohu dík. 

 

Herbert Sieber 

 



 

 

 


