
 

Železná opona nikdy na území Cínovce nezasahovala, přesto se staly místní krásné louky a 
společně s nimi i lidé, kteří tu žijí a tohle místo milují, svědky něčeho hrozného. Více než 30 let 
po pádu komunismu se najdou tací, kteří vzpomínají s láskou, hrdostí a slzou nostalgie v oku 
na doby, kdy hranice naší země střežila Pohraniční stráž. Lidé, kteří nebyli komunistickým 
režimem považováni za vyvolené, tyto hranice nesměli překračovat a stávali se vězni ve vlastní 
zemi. 

Ctíme právo každého na jeho subjektivní vnímání časů minulých, nicméně nemůžeme a 
nechceme mlčet, když se těm, kteří nesou přímou odpovědnost za smrt stovek lidí, kteří se 
provinili jen tím, že toužili po svobodě a rozhodli se za ní jít, staví oslavné pomníky. Důrazný 
protest proti takovému zvěrstvu je z našeho pohledu jedinou možnou reakcí. Drzost, s jakou 
se obdivovatelé vrahů smějí do tváří těm, kteří zemřeli, jejich rodinám a blízkým, nelze 
přehlížet. 

Rozhodli jsme se část našeho pozemku, který jsme si koupili, abychom zde žili, a ze kterého 
nyní máme přímý výhled na sochu příslušníka Pohraniční stráže, věnovat památce těch, 
kterým se hranice přejít nepodařilo a jejich rodinám, i obyčejným brancům, kteří tyto hranice 
nedobrovolně střežili, a v neposlední řadě těm, kteří na cestě za svobodou zvítězili a pokořili 
tak své věznitele. V našich očích si všichni tito lidé zaslouží úctu a respekt, které jim touto 
cestou chceme projevit. 

Nechceme budovat památník pro nás samotné, ale pro posílení kolektivní paměti a na 
znamení toho, že lidé v této zemi ctí práva a svobody, na jejichž základě naše demokratická 
republika stojí. Společně s Vámi se chceme postavit se za ty, které minulý režim utlačoval.  

Ke zbudování památníku proto zakládáme společně s naším kamarádem Radovanem 
Gaudynem spolek, prostřednictvím kterého budeme naše aktivity koordinovat, a také 
transparentní účet, aby se na vytvoření tohoto symbolu svobody mohli podílet všichni ti, kteří 
nechtějí mlčet a cítí stejně jako my potřebu se proti překrucování historie a oslavování vrahů 
vymezit.  

Nyní je čas udělat něco pro svobodu, kterou jsme před více než třiceti lety získali… 

Manželé Anna a Vladimír Šavlovi 


