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Předmluva

Je jistotně přáním mnoha bývalých obyvatel obce Rychnov, sledovat díky kronice
dějiny obce od osídlení až do vyhnání.
Měla by nám a našim potomkům zachovat vědomosti o kraji, lidech, jejich kultuře,
společném životě, soudržnosti a sounáležitosti, která je spojila v pevnou
společnost.
Již před více jak 45 lety, jsme byli my a naše rodiny vyhnáni z našich domů a
pozemků a vydáni na pospas více jak neurčitému osudu.
Velká část bývalých obyvatel Rychnova našla svůj nový domov v okrese Schwerin
v Mecklenbursku.
Ostatní byli rozváti do všech zemí východního i západního Německa.
Glasnost a Perestrojka, byly hlasy které pomohly v posledních letech národům
východní Evropy ke svobodě. Všichni Němci z východu i západu se mohli zase
setkat a v míru a svobodně se opět spojit v jeden stát.
První společné setkání Rychnovských bylo 25.-26. srpna 1990 v Crivitz okres
Schwerin. Organizátoři setkání, Josef Weigel, Margarete Schlamminger a Max
Gaube, vybrali právě tento termín jako vzpomínku na Rychnovský svátek.
Hostitelem byl našinec Walter Hortig v hostinci Seeblick. Sjelo se na 170 bývalých
Rychnovských a jejich příbuzných ze všech koutů Německa. Bylo to skutečně
vpravdě historické setkání plné radosti ale i slz. S radostí jsem mohl konstatovat,
že se mezi účastníky nacházelo i mnoho mladých lidí, neboť to jsou ti kteří budou
dále nést a opatrovat vědomosti o ztracené vlasti jejich předků.
V Chartě Německých vyhnanců z vlasti z roku 1950 bylo násilí, msta a odplata
odsouzeny, také podle mého mínění mohou pouze vstřícné a přátelské vztahy
vést ke konečnému vyřešení záležitostí vyhnaných.
Myšlenka, která vedla k přepracování a doplnění již v 50tých letech sestavených
podkladech kroniky „Marktgemeinde Reichen“/Obec s Právem tržním Rychnov/
se zrodila během tohoto setkání a byla touto prací uskutečněna.
Tuto Kroniku vypracoval pan Rudolf John, při přepracování podkladů mu byli
radou nápomocni Margarete Schlamminger, roz. Birnbaum, Josef Weigel a Karl
Birnbaum, redakční práce provedl Matthias Wurm.
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