Obnova pamótníku v osadéStaró (Altengrùn)
My5lenkaobnovit poSkozenypamótníkobètemvólky se zrodila 30. dubna2006,kdy skupina
mlady'chlidí. potomkùbyvalychobyvatelStare(Altengrúnu).pii pétrénípo vlastníminulosti
na5lar kior'í na uzemíbÍvalé vsi povalenoustélupomníkuobètem1. svétovévólky.
osazenanovou tabulí sejmény
1-1.dubna 2007 br la mírnè poSkozené
steladùkladnéoÒiSténa,
podstavcinazachované
r'élek.
zékladovédesce.
na novém
tentokrétobètí obou srètovych
Zhotovenínovehopodstavce,zhotovenítabulesejmény amontíti.na místèkvalikovanè
provedlakamenickófirma WernerHoppe z Warburg-Rimbecku.S montéií pomníkupomohli
tÍi dal5í muZi.
V sobotu28. dubna2007r,e l4 hod. se konalo slavnostnívysvécenípamótníku.Piedtím se
potonrciodsunutrchobvr atel Altengrúnu.kterí pÍijeli ze spolkovychzemíHesensko,
pozdravilis pozvanymihosty zÓecha Klingenthalupied
Barorskoa Sasko.srdec'nè
NeZ
ickrm
kostelem.
se kolonaaut rydala do Staré,odjel pan Erich Dutz, hlavní
.iindiichor
jeden
z posledníchtíí ù1jícíchobyvatelAltengriinu,spolu s rodinou
trrganizétorakcea
Lillor', ch zakry pamàtníka zapiúitsvíòky.
u pamótníkuse setkalo25 lidí. Po zpévu duchovnípísnéapoloZeníkytice pozdravilErich
Dutz piítomné jménem v5echobyvatel b;ivalehoAltengrùnu. Piivítal hosty,jimià byli pater
PeterFoit z Kraslic, jeho asistentiMilo5 Bechy'nèa Petr Klokoòka, starostkaJindiichovic
Anna Polívkoví,kterí zajistila povolení k obnovèpamétníku,zprostÍedkovateleDr. Petr
Rojík z Rotavy, maníeléChristinea Klaus Hoyerovi z Klingenthalua Milan Kleil, nyní
Stare.ktery budestarostlivymokem dohlíZetna stavpomàtníku.
.iedinvobr"u'atel
Erich Dufz ve svémprojevu vyzdvihl fakt" Le navzdorytemneminulosti pohlíZíc'rbnor
enr
pamétníkjako kulturní symbol do budoucnostispojeneEvropy. Pomníkdokazuje.2e
pÍi dobrévùli z obou stranje moZnéi malymi krùòky pomoci porozuménímezi nórody.Svou
ieó vzavÍel slovy: ,,Totoje posledníviditelné znamení,které my Altengrùn5tímùZemedét sve
vlasti." ZéxéremErich Dufz podèkovalv5emdórcùma nadaciOtto a Waltraud Wernerovy.ch
v Kasselu,s jejichZ pÍispénímmohl by pamétníkobnoven.Erich Dutz pak spolu s paní
starostkoupomník odhalili a pÍeòetlijména obétí vélek. Nóslednèpater Foit pamétníkvysr'ètil
a na adresuNèmcù nósilnéodsunutychzvlasti dodal,Zena5evéÒnóvlast né5òekóv nebi.
StarostkaPolívkovó si pÍipravila kvètiny a Íeò v nèmÒiné.Pochvéúilazdaiiledílo a zdtrazntla.
ùe paméúníkbudepiipomínatdÍívéjSíudélostibudoucímgeneracím.Na dùkaztoho uòinila
slib, kterym si získalapotlesk a srdcepfftomnych. Ze kazdoroÒnè1. kvétna zde budou
poklódanykvètiny. Potom si vzal slovo FriedrichRudertjmenem generacepotomkú byr'.
obyvatelAltengninu. Svoji ÍeÒuzavielslovy: ,,Tentokémenmé byt viditelnym znamením
naSívùle ùít s òeskymnérodemv míru. màbyt stÍípkem v mozaicena cesték usmíÍení."
Zpévemdèkovnepísnèbyl slavnostníakt ukonòen.
Pro v5echnyzúòastnènéto byla dùstojnóa dojemnéslavnost,pii níL zaslzelomnohe oko a
které v5echnypiíjemnè piekvapila. Nikdo z rodókù by pÍedtím nepomyslel,Zeje mo2nevest
v jejich byvalé vlasti tak otevÍeny dialog na libovolné téma.Na prostranstvípied Kleilovym
domem se pak uskuteònilopohoStèní.PÍispéli k nèmu hasièiz Jindiichovic, kteÍí piivezli
stoly a lavice, nèmeckéúóastnicevlastnoruònéupeòenymikolóòi a rodina Lilloqfch kévou.

Slavnostníodhalenípamótníkuve Staré(Altengrúnu)bylo po v5echstrónkéchvydaienym.
otevienyma harmonickymsetkàním.Ltkazalo.jak rozumní lide s mírovymi úmysly mohou
k sobè nachàzetcestu.Pro v5echnyúÒastníkyto byl nezapomenutelnyzíùítekl
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