
Dobrý deň, pán starosta, 

 

Po dohode som Vám chcela poslať policajnú kópiu podania oznámenia o poškodení hrobového 

miesta a narušenie miesta posledného odpočinku mojich rodičov – Marty a Andreja Ronďošových. 

Kópiu polícia vydáva len na Okresnom riaditeľstve počas pracovných dní, takže si ju vyberiem pri 

najbližšej ceste do Michaloviec. Verím však, že dovtedy to vyriešime k mojej úplnej spokojnosti.  

Stručne zhrniem, čo sa udialo. Posledný deň, kedy bezpečne vieme, že stromy boli v poriadku je 

dátum 20. máj 2017 a keďže nebola odrastená tráva pri vypílených stromoch je zrejmé, že boli sťaté 

v priebehu prelomu mesiacov jún/júl. To korešponduje so stavbou pamätníka zomrelého v apríli 

a s nepovolenou stavbou vedľajšieho nového hrobového miesta.  Namiesto toho, aby rešpektovali už 

existujúce pomery umiestnenia hrobového miesta posledného odpočinku mojich rodičov, 

bezohľadne zoťali krásne udržiavané stromy, ktoré vysadil ešte môj otec, aby naplnil prianie mojej 

zomrelej mamy. Takýmto spôsobom hrubo poškodili hrobové miesto (pretože stromy sú jeho 

neoddeliteľnou súčasťou) a na duchovnej úrovni odopreli prianie zomrelej a narušili pokoj 

posledného odpočinku oboch mojich rodičov! (Len na dokreslenie pre Vás: o stromy sa staral môj 

brat Milan, ktorý kvôli tomu dochádzal 700km!) V prípade, že niekto bude mať pocit „úzkosti 

priechodnosti chodníka“ budem žiadať o odstránenie výmurovky v rozsahu cca 35 cm, ktorá 

presahuje už existujúcu líniu hrobov v rade.  

Takéto bezhraničné zlo spáchané v mene bezohľadnosti je možné napraviť len vlastnými rukami tých, 

ktorí to nariadili a spáchali. Je to jediná možnosť nápravy -  jak pre živých, tak pre mŕtvych! Preto 

žiadam: aby odhrnuli štrk, vykopali kýpte kmeňov, zasadili  dve nízkokmenné tuje  vo výške 80 – 100 

cm (v pôvodnej vzdialenosti 40 cm od pomníka rodičov)  a  okolie stromčekov opäť prekryli štrkom 

(aby neboli poškodené pri kosení). To všetko nech vykonajú do 22. septembra 2017 s veľkou 

starostlivosťou dobrého hospodára, tak, ako sa starajú o vlastné údy.  Je to jediný spôsobom ako 

dosiahnuť pokoj všetkých dotknutých hrobových miest. 

Pán starosta, žiadam Vás, aby Ste tento otvorený list zverejnili, Je dôležité, aby si ho prečítali tí, čo si 

ho prečítať majú, aby mohli vykonať nápravu. 

Nech sa všetko vyplní, čo bolo vyrieknuté a napísané tak, ako bolo vypovedané! 

Nech sa tak stane! 

 

 


