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CIKÁDY V TRNOVÉ NÁS OSLOVUJÍ NALÉHAVÝM ZPĚVEM – TRNOVSKÁ CIKÁDA VÁS OSLOVÍ AKTUÁLNÍM SDĚLENÍM

Vážení a milí
spoluobčané,
občanské sdružení „BRDY (ČR) - ŽIJME
LÉPE“ již delší dobu uvažovalo o vydávání nevelkého tisku informujícího o dění v naší obci.
Měl by hovořit o problémech, s nimiž
se potýkáme, sjednocovat naše společné kroky
při jejich odstraňování a též informovat
o plánech do budoucna - aby se nám v naší vsi
žilo lépe.
Po nějakou dobu jsme hledali přiléhavý název
pro občasník, který bude vycházet v tištěné
podobě a taktéž, v rozšířeném a úplnějším
rozsahu, i na našem webu www.brdycr.cz.
Vyloučili jsme obehrané a zprofanované
tituly mající v hlavičce slova jako „Věstník“,
„Zpravodaj“, „Bulletin“ nebo „Informátor“…
Hledali jsme něco originálního a hlavně ryze
„trnovanského“…
Až před nedávnem jsme na to kápli. Vraceli
jsme se letním podvečerem z úspěšného jed-

nání. Občanské sdružení právě prosadilo pro
všechny podstatně výhodnější znění smlouvy
o dodávkách pitné vody. Výhodnější proti těm,
co původně předložila společnost Reinwasser
a které jsme jako sdružení odmítli a nechali podstatně přepracovat právníkem podle
našich představ.
Název nového periodika se vlastně donesl
k našim uším. V teplém letním podvečeru
zněl naléhavý zpěv trnovských cikád žijících
všude kolem nás (o cikádě trnkové a chlumní se dočtete na téže stránce). Ano, bude to
„TRNOVSKÁ CIKÁDA“, která Vás osloví
aktuálními sděleními. Budeme rádi, když ji
uvítáte vlídně, jak se sluší přijmout zvěstovatele dobrých zpráv, rad a výzev, jímž by si přála
být. A nebojte se s ní vstoupit do dialogu, přijít
za ní se svými názory, bolestmi či postoji.
„Trnovská cikáda“ je tu pro nás pro všechny,
nejen aby informovala, ale i naslouchala Vám,
hlasu našich spoluobčanů. Třeba písemně
na e-mailové adrese občanského sdružení
info@brdycr.cz, nebo osobně na pravidelných
čtvrtečních schůzkách výboru OS, které se
konají od 19 hodin v Domově Borová. Budete
vítáni, Váš hlas, stejně jako hlas „TRNOVSKÉ CIKÁDY“, nezanikne. A přivítáme rádi
každého, kdo bude schopen a ochoten jakkoliv
pomoci společné dobré věci - radou, nápadem,
konkrétním skutkem…
Vaše „TRNOVSKÁ CIKÁDA“

Cikády v Trnové?

Známe je od Středozemního moře či od Jadranu. Svým naléhavým zpěvem dotvářejí kolorit
vlídných a voňavých podvečerů na pobřeží…
Ale jsou i kolem nás. Ale jen na několika málo
místech v České republice. Mimo jiné v Trnové.
Entomologové je považují za vzácnost…
Cikády trnkové a cikády chlumní (Cicadivetta
tibialis a Cicadetta montana) jsou jako větší
luční kobylka a nenápadné. Mnozí z nás je
nikdy neviděli, přestože nejsou nejmenší a mají
rozpětí křídel přes tři centimetry. Mají rády
polostepní louky, řídce porostlé suchomilnými
rostlinami, takové, jaké jsou u nás v Trnové.
A ačkoliv jsme je, jak bylo řečeno, ještě neviděli, slyšet je musel každý. Při svém zpěvu
dosahují intenzity až 120 decibelů. Na rozdíl
od kobylek, cvrčků či sarančí, které vyluzují
zvuky třením určitých částí těla o sebe (zadních
končetin o křídla či křídly navzájem o sebe),
cikády mají zvláštní zvukotvorný orgán po
obou stranách prvního zadečkového článku.
Tvoří ho pružná destička, tzv. tymbál. Silné svaly samečků cikád tento nástroj rozezvučí až na
frekvenci 600 kmitů za vteřinu. Za ozvučnou

komoru - jakýsi cikádí reproduktor, pak slouží
silně zvětšené vzdušnicové vaky, které vyplňují
prakticky celý zadeček samečků. Každý druh
cikády „bubnuje“ v trochu jiné tónině a v jiném
rytmu, což zaručuje, že se k páření sejdou
jedinci stejného druhu. Podobně jako zpěvní
ptáci tím vymezují i svůj revír vůči rivalům a
současně lákají samičky. Ty kladou vajíčka do
rostlinných pletiv a vylíhlé nymfy nesetrvají
nad zemí, ale zahrabují se do půdy. Přední nohy
mají přeměněné v mohutné hrabavé orgány.
Pod zemí žijí několik let, aby pak před posledním svlékáním (naše cikáda trnková se svléká
kupříkladu pětkrát) vylezly opět na povrch a
zavěsily se na stonky rostlin. Dospělé cikády žijí
na rozdíl od nymf jen krátce, jeden až dva měsíce. A po celou dobu nás v Trnové obšťastňují
svým naléhavým zpěvem…

Na počátku byl šok
Ani se to nezdá, ale občanské sdružení
„Brdy (ČR) - žijme lépe“ je na světě již devět měsíců. A přestože tedy ještě nemáme
nárok ani na jednu dortovou svíčku, dokázali jsme toho už poměrně dost.
Vše začalo šokem - to když nám v předvánočním čase VHS Benešov doručila do
našich schránek malé dárkové překvapení v podobě stoprocentního nárůstu
ceny vodného a stočného. Ale zachovala
se vskutku „milosrdně“. Ve snaze nám
nezpůsobit úlek změnou ze dne na den,
vyúčtovala nám zvýšené poplatky hned
za předchozí tři měsíce.
Následovala první schůzka nespokojených na Jílovišti, v krátké době jsme vytvořili přípravný organizační výbor, začali spolupracovat s vedením obce, lidé se
sblížili a vystoupili z anonymity. Přímá
jednání se zástupci VHS Benešov a francouzským majitelem, intervence na vodoprávním úřadu Černošice i stížnosti na
Ministerstvu zemědělství vedly nakonec
k tomu, že VHS Benešov od svých nehorázných požadavků ustoupila…
Občanské sdružení bylo založeno, členské základna se sympaticky rozrostla,
základního cíle – odmítnutí zdražení
vody – bylo dosaženo. Občanské sdružení, sledující zájmy občanů v Trnové, však
nevzniklo jako samoúčelná organizace,
jak si někteří původně mysleli – „na jedno
použití“. Ve velice krátké době jsme začali
nacházet náměty jak zlepšit život v obci.
Navíc se stalo zcela zjevným, že problémy
s vodou budou pokračovat. VHS Benešov,
jako dodavatel vody, skončila 1.2. 2013.
Obecní úřad v Trnové jí však nařídil veřejnou správu dodávky vody na 6 měsíců
Pokračování na str.2

Vše začalo šokem – to když
nám v předvánočním čase
VHS Benešov doručila
do našich schránek malé
dárkové překvapení...

a bylo patrné, že se bude hledat nový subjekt,
který by potřeby obce zabezpečil, jinak kohoutky prostě vyschnou…
Jako kostlivci ve skříni se začaly kupit nejrůznější, roky nezodpovězené otázky, na něž bude
hledat občanské sdružení odpověď. Kupříkladu jak je možné, že infrastruktura nebyla
před zahájením masivní výstavby převedena
na obec Trnovou, proč jsou silnice, vozovky,
veřejné osvětlení či neexistující chodníky v
takovém stavu, že neplní své základní funkce,
jedním slovem jsou zfušované. Zda se někdy
vůbec změní měsíční krajina mezi „kulaťákem“
a starou Trnovou, kde podle původních plánů
měla být úhledná moderní zástavba s vybudovanou sítí služeb a dalších zařízení. Ukázalo se,
že v obci nežijí nevšímaví a lhostejní lidé a dnes
můžeme oprávněně tvrdit, že se vznikem o.s.
Brdy (ČR) započala nová kapitola Trnové - etapa, pro níž bude příznačné období zásadních
změn, směřujících k povznesení obce a nápravě
pochybení v minulosti…
Vedení našeho sdružení se schází každý čtvrtek v restauraci Domova Borová. Téměř pokaždé přicházejí i další členové se svými problémy
a náměty. Zde se zrodila iniciativa očisty lesa
mezi Trnovou a zastávkou autobusů u hlavní
silnice. Několik desítek pytlů naplněných odhozenými odpadky přineslo smutné svědectví
o chování těch, kteří v uvedeném úseku každý den pendlují. Ještě smutnější je skutečnost,
že někteří lidé si z lesa dělají smetiště i nadále.
Věřme, že po instalaci odpadkových košů při
krajnici silnice se „návyky“ některých chodců
rázně změní.
Největší kus práce pak o.s. „Brydy (ČR) - žijme lépe“ udělalo při jednání o smlouvách s novým provozovatelem Reinwasserem s.r.o. nastoupivším po VHS Benešov. Nová společnost
vyvolala mezi občany velké rozpaky již svojí
podstatou. Jednatelem firmy Reinwasser s.r.o.
je Andrej Čeban, bytem obec Ostrivne, Arcyzkij okres, Oděsská oblast., Ukrajina, přechodným pobytem ve Varšavě, Klasztorna 7 , Polsko. 100% vlastnictví firmy Reinwasser, s.r.o.
převedl pan Čeban na ostrovní firmu Stratton
Investments Ltd 092217, Providence, ostrov
Mahé, Global Gateway, Rue De La Perle 3145,
Seychelská republika, tedy do země, v níž sídlí
i vlastník infrastruktury obce Trnová S.O.N.Y.
I P Lim. Smlouvy navíc měly diskriminační
charakter, byly pro občany velice nevýhodné,
průvodní dopis byl s mírnou nadsázkou řečeno
arogantní. Naše občanské sdružení okamžitě
zapojilo do jednání právníka, kterého platilo
z členských přípěvků a peněžních darů, jež se
nám v průběhu roku podařilo získat na podporu činnosti. Uskutečnila s celá řada jednání,
která se nevyvíjela pro nás v první etapě dobře. Nakonec však firma Reinewasser díky naší
houževnatosti a předneseným argumentům
musela od původního znění smlouvy ustoupit
a přijmout naše nové, pro občany Trnové mnohem výhodnější formulace.
Je jen na škodu a možná i na pováženou, že na
oficiálních stránkách obce Trnové, po celou
dobu přetahování se s firmou Reinwasser, byly
uvedeny zavádějící informace. Správce webu
http://obectrnovapz.webnode.cz/ mystifikoval
občany, že původní diskriminační smlouva
je standardní, schválená právníkem. Ve svém
e-mailu občanskému sdružení dokonce sdělil, že <<sdružení se stalo skupinou potížistů, která zasahuje do soukromí občanů a tím
porušuje Listinu základních práv a Ústavu
ČR>>. Ve svém důsledku se stalo, že někteří,

kdo se přidrželi uvedené zavádějící informace
na stránkách obce, nakonec podepsali s firmou Reinwasser nevýhodnou a diskriminační
smlouvu. Na rozdíl od těch, kteří se spolehli na
právní analýzu a následná jednání občanského
sdružení. Vyvstává zákonitě otázka - proč někdo podporoval cosi, co bylo pro občany naší
vesnice nevýhodné? „Cui bono? - Komu ku
prospěchu?“, řečeno s latiníky…
Jak patrno, po devíti měsících se občanské
sdružení „Brdy (ČR) - žijme lépe“ vehementně
hlásí o slovo. Stačilo navázat kontakty s Obcí
Klínec a Jíloviště, s nimiž do budoucna míní
spolupracovat jak při řešení věcí obecních, tak
i co s týče nejrůznějších společenských aktivit.
Jedná s vodoprávním úřadem Černošice o nařízení opravy kanalizace za „kruhákem“, která
je v havarijním stavu a Vodárna Trnová doposud nesjednala nápravu, ač k tomu byla zavázána a dle vyjádření vodoprávního úřadu havárie
„ohrožuje podzemní vody, zdraví a majetek
občanů“. Společně se starostou Trnové sdružení hledá východiska, jak napojit náš vodovodní
řad na přivaděč vody, který povede již brzy z
Baní do Mníšku. Aktivně se zapojilo do diskuse o stavební uzávěře v obci Trnová pro nedostatečnou kapacitu čističky odpadních vod.
Navíc, čistička musí být podle Ing. Landovské
z černošického úřadu co nejdříve opravena.
V opačném případě vodoprávní úřad nedá po-

volení na rozšíření stokové sítě. Z čehož plyne,
že se v Trnové nebude se smět stavět… Sdružení se stalo i účastníkem všech řízení stavebního úřadu v Mníšku, takže bude v tomto
směru moci provádět i občanskou kontrolu
nad kolaudačními řízeními či stavebními povoleními. Podobné dobré vztahy se nám podařilo vybudovat i s odborem životního prostředí
Městského úřadu Černošice, vedeme diskusi
s krajskými orgány…
Stále hledáme možnosti převedení infrastruktury na obec Trnovou, tedy dosažení stavu,
který měl být na počátku zahájení nové výstavby v obci. Trnová je snad republikovým unikátem, kdy její veškerá infrastruktura má své
majitele až pod rovníkem - ve firmě S.O.N.Y.
na Seychelských ostrovech v Indickém oceánu. První jednání s renomovanými právníky
v tomto smyslu již proběhla a budeme Vás o
nich průběžně informovat.
Je toho ještě mnoho, co bychom chtěli a především potřebovali od základů v Trnové změnit.
Přispět může každý nás, konkrétní pomocí,
iniciativou, nápadem či finančním příspěvkem
nebo darem na úhradu právních a konzultačních služeb, které ještě budeme potřebovat.
Najdete nás, jak už bylo řečeno, každý čtvrtek
od 19 hodin v Domově Borová, rádi Vás všechny uvidíme a poradíme se s Vámi jak dál…
Více se dozvíte na naší webové stránce.

Životní prostředí...
Chtěli jsme původně pouze vyzkoušet jestli jsme
schopni dát se dohromady i když třeba nepůjde o peníze, jako tomu bylo u protestu proti předražené vodě
a proto jsme svolali na sobotu 27. dubna brigádu na
úklid nesnesitelného nepořádku na příjezdové cestě
do obce. Mysleli jsme, že bude třeba trocha legrace,
ale hlavně, že především zlepšíme svoje životní
prostředí a ještě k tomu uklidíme před svým prahem.
Ano, legrace u toho bylo dost, ale bylo především
rozčarování nad tím, co všechno jsme schopni do lesa
dovézt, a tak jsme vlastně došli mnohem dále:
Když vyslovíme ta dvě slova „životní prostředí“,
vybaví se nám obrovská halda pojmů a ještě více
problémů: „Oxydi“, co „jedí“ nejenom metalizované
jedle, skládky všeho možného, nahrazující lesy, a tak
dále, a tak dále...
Je toho mnoho, co dokážeme vypočítat, ale paradoxně přitom téměř vždy zapomeneme na skutečnost,
že životní prostředí je utvářeno především našimi
vztahy, ať už máme na mysli ty běžné, mezilidské,
tak vztahy lidstva, nebo přesněji každého člověka,

každého z nás k okolí, k ostatním „obyvatelům“ modré planety, stejně jako k přírodě. Na tuto podmínku
zapomínáme docela rádi, protože na nás klade velké
nároky: Musíme si stále uvědomovat, že nejsme středem vesmíru, že se zeměkoule netočí okolo nás.
Jak to souvisí s úklidem nepořádku okolo silnice?
Zcela jistě souvisí především tak, že můžeme dát
ruku do ohně za to, že ti, kteří se ono sobotní dopoledne prošli od Borové k autobusové „točce“ na rozcestí
jistě nikdy nevyhodí ani jeden papírek tam, kde se
odhazovat nemá, tím méně vyvezou stavební odpad
nebo odhozené pneumatiky do lesa...
Souvisí to ovšem úplně zásadně s poznatkem, že těžko můžeme jako jedinci změnit vše, co nás na světě
pálí, ale máme jistě dostatek možnosti působit na
změnu k lepšímu u sebe a okolo sebe, v naší rodině,
na našem pracovišti, v sousedství, stejně jako v obci,
v níž žijeme. V návodu:„Mysli globálně, jednej lokálně“ je mnoho pravdy. Ty velké, světové změny konec
konců vždy musí přece začít v těch nejprivátnějších
prostorách, totiž v našich srdcích...
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