
Vážený pane starosto,

chtěl bych Vám i všem obyvatelům vaší obce a zejména těm občanům, kterých se týká nejvíc událost poškození 
náhrobků, touto cestou vyjádřit lítost nad tragédií, která se u vás stala a taktéž ji i zároveň odsoudit. Je to neuvěřitelné, 
kam až vandalismus a neúcta k zesnulým může dojít. Jsem ze 
Severní Moravy a k vám na jih velmi často a rád jezdím na kole. Letos v létě jsem projížděl i vaší obcí. Chci pěvně 
doufat, že se Policii podaří pachatele tohoto trestného činu dopadnout a po zásluze potrestat. I přes tuto tragédii přeji 
Vám a občanům Vaší obce všeho dobrého.

S pozdravem Lubomír Kobela

Budišov nad Budišovkou
26.10.2012

____________

Dobrý den,

asi píši zbytečně, možná jde jen o můj nápad, který nelez realizovat. Ale nedalo mi to, a reaguji. Ve čtvrtek jsem v TV 
viděla reportáž o vandalismu na Vašem hřbitově. Až mi slzy vstoupily do očí. Vím, jak citlivé to musí být pro lidi, kteří 
někoho blízkého na hřbitově mají. Mně stačí, že mi z hrobu, kde mám pohřbené rodiče a další příbuzné v jednom 
východočeském městě, stále kradou výzdobu a bolí to. Natož toto.

A tak mě napadlo, nejen se spravedlivě rozhořčit a psát do nějakých diskusí apod., ale nabídnout se k pomoci. Kdybych 
byla majetná, tak nabídnu někomu finanční pomoc, ale to nejsem, zbude mi sotva na přežití po úhradě plateb. Ale jsem 
zdravá, šikovná a umím fyzicky pracovat, pocházím z vesnice, tak mi není práce cizí. Jsem obyčejná pracující žena, 42 
let, tedy ne odborník z oboru zednictví, kamenictví atd., nyní jsem z Brna. Ale třeba někdo starý, nemocný, anebo i obec 
by potřebovala i onu neodbornou pomoc při úklidu, výzdobě, nebo nevím, co vše je po této spoušti třeba udělat. Vím, 
nejsem z místa a volné mám tak víkendy. Ve všední den po práci by bylo těžké někam jet, je brzo tma. Ale i to lze řešit. 
Pokud bych mohla pomoci, mohu si vzít den nebo dva dovolené a pomoci tak i ve všední den. 

Pokud by byl zájem a dali byste mi vědět tak den před možným termínem, tak si to mohu v práci zařídit a vzít si 
volno.Děkuji.

S přáním pokojných dnů a úspěchů při obnově, ale i při pátrání po vinících.

Jitka Dočekalová

26.10.2012

Pane starosto a místostarosto,
dnes jsem shlédla reportáž o tom co se u Vás stalo a samozřejmě i reakce poškozených lidí.
Váš nápad o obnovení záměru s kamerami na hřbitově hodnotím kladně a myslím, že obec si jistě najde cestu, jak na 
toto zařízení zajistit finanční prostředky.
Ale v případě poškozených tomu možná tak ve všech případech není. Chápu, že největší ztráta a pocit bezmoci je v tom, 
že někdo znesvětil a poničil památku těch, které měli nejraději a to žádné peníze nenahradí, přesto mám pocit, že 
nějaká, alespoň malá pomoc by byla namístě.
Taky samozřejmě nevím, kdo z poškozených by pomoc potřeboval nejvíce, ale moc ráda bych byla, kdybyste mi 
pomohli předat anonymně peníze té hodně staré paní, kterou jsem v reportáži viděla. Doufám, že víte o koho se jedná
a ozvete se mi.

Děkuji, Lenka Potrusilová 

25.10.2012

SMS

Cítím s vámi, moji Vranovičtí, hned bych za Vámi jela, ale po letech jsem se vrátila na Vinohradsjé jeviště. Druhého 
listopadu mám premiéru, zkouším denně, včetně dnešní neděle. Bratr tam jel nebo pojede, přestože má sám velké 
problémy se ženou, která leží v nemocnici. Myslím na vás...

Vaše Gabriela Vránová


