
Prohlášení obecního úřadu k     současné situaci okolo
„KŘÍŽKU“ v     obci Chroustov.

Vážení občané obce,

Je mou povinností vyjádřit se k vzniklé situaci a vysvětlit vám celou její podstatu.
Určitě jste si mohli povšimnout, že stav místního křížku v části obce Chroustov u
bývalé  obecní  školy  se  v poslední  době  začal  značně  zhoršovat.  Tento  stav
samozřejmě nebyl obecnímu úřadu lhostejný a již nějakou dobu jsme se snažili se
současným majitelem okolních nemovitostí  tuto situaci  řešit.  Bohužel  jakákoliv
dohoda byla z jeho strany odmítnuta s tvrzením, že křížek je v jeho majetku a on
s ním bude nakládat dle svého uvážení a opravu zajistí. Bohužel když ani po roce
nedošlo  v situaci  k žádné  změně,  začala  se  obec  zajímat  o  prvotní  podmínky
prodeje školy včetně pozemku a dalšího příslušenství p. Janákovi. Nechtělo se nám
věřit,  že  by  byl  křížek  prodán  současně  s pozemkem  a  školou.  Obdrželi  jsem
smlouvu o prodeji daných nemovitostí, kdy křížek bohudík nebyl součástí prodeje
a  v kupní  smlouvě  není  obsažen.  Na  základě  tohoto  jsme  se  pokusili  majiteli
pozemku věc nastínit a nabídli mu odkoupení části pozemku, na kterém křížek stál.
Toto  nám bylo  opět  zamítnuto  a  dokonce  nám bylo  sděleno,  že  pokud  dojde
k jakékoliv manipulaci  s křížkem bude okamžitě provedeno oznámení na Policii
ČR. I přes tuto zjevnou výhružku, jsme nechtěli nechat křížek jeho zlému osudu a
chtěli  jsme  ho  zachovat  pro  další  generace.  Domluvili  jsme  s Hořickou
kamenickou školou, že provedou odbornou demontáž křížku, odvezou ho do své
dílny v Hořicích, kde by byl křížek kompletně zrestaurován, ošetřen pro opětovné
umístění  do  venkovních  podmínek  a  na  jaře  navrácen  a  nainstalován  zpět  na
Chroustov. 

Bohužel jsme se setkali s naprosto neuvěřitelnou bezohledností, kdy na nás byla
opravdu zavolána Policie ČR i s přičiněním nějakého místního dobrodince. Byli
jsme  označeni  za  zloděje,  kteří  chtějí  okrást  místní  občany  o  něco,  co  jim
samozřejmě  právem náleží,  protože  křížek  byl  zhotoven  na  náklady  tehdejšího
MNV. Dále je zde uměle vykonstruovaná situace s vystavenou cedulí, kdy majitel



pozemku nabádá vás občany, aby jste bránili místní křížek. Ale před kým? Před
obcí nebo před ním samým? V něčem má však pravdu, každý z nás by měl bránit
majetek obce, ale v tomto případě před jednotlivcem, který si chce přivlastnit něco
co mu nepatří a okrást ne obec, ale právě vás občany. Tomuto se bude obec snažit
za každou cenu zabránit. Pravdou zůstává, že obec chtěla křížek zachránit, nechat
ho opravit  a navrátit  ho zpět  na Chroustov,  aby i  nadále připomínal  všem naši
historii. 

Obec nyní bohužel čeká složitá cesta, kdy prokazuje své vlastnictví. Bohužel již
nyní je zřejmé, že se svého práva bude muset s největší pravděpodobností domáhat
občanskoprávní cestou. Ale budeme se bít za zachování křížku vám lidem, protože
nikdo  nemá  právo  přivlastnit  si  věc,  která  patří  všem  a  bezdůvodně  se  takto
obohatit. 

Samozřejmě nás tato situace mrzí a omlouváme se za trapnou situaci, která byla
takto záměrně majitelem pozemku vytvořena. 

Děkujeme  všem,  kteří  si přečtou  tyto  řádky  a  pokusí  se  pochopit  a  případně
podpořit obecní úřad.

Obecní úřad v Úhlejově
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