
občanské sdružení „BRDY (ČR) - ŽIJEME 
LÉPE“ Vám předkládá v pořadí již 2. číslo 
občasníku „TRNOVSKÁ CIKÁDA“. Cikáda 
proto, že její zpěv patří ke vzácnému kolo-
ritu naší vesnice a do názvu našeho listu se 
dostala proto - jak uvádíme v záhlaví - aby nás 
vedle naléhavého zpěvu oslovila i aktuálním 
sdělením.
Cikády běžně známe jako neúnavné pěvce a 
souputníky vlahých večerů našich dovolených 
u tropického moře. Ale slýcháme je i coby své-
ráznou zvukovou kulisu ve filmových kovboj-
kách - dramaticky podkreslující děj odehráva-
jící se v drsném prostředí jižních pamp 
a severnějších prérií, plných krásných žen, 
koní, zlata, střelného prachu, svištících kulek, 
las, desperátů, krve a především neutichají- 
cího boje dobra se zlem… 
I u nás ve vesničce Trnová je to jako ve staré 
americké kovbojce. Na trnovských loukách, 
připravených kýmsi o úrodnou vrstvu a  při-
pomínajících vyschlou prérii, hlasitě prozpě-
vují cikády. A když přivřeme oči a necháme 
se unést pocity a temným vhledem do reality 
zítřka, pojednou také spatříme partu bez- 
ohledných desperátů. Zmocňují se jediného 
zdroje naší vody, drsně pod rouškou starosti a 
zájmu o obec i život jejích obyvatelů. Následně  
terorizují lidi, voda vůbec není či bude jen za 
horentní peníze nebo pro servilní přisluhova-
če a vyvolené. Ve filmové kovbojce nakonec 
přijíždí chytrý, čestný a odvážný zachránce, 
který ty lupiče vykáže do patřičných mezí 
a ve městě nastolí právo a pořádek, mír, 
klid a lásku. 
Na filmové zázraky stříbrného plátna či roz- 
hodného hrdinu spoléhat nemůžeme. Nás 
může zachránit jedině občanská semknutost 
a jednota, když uchopíme věci obecní do vlast-
ních rukou. Abychom nebyli vehnáni do role 
rukojmích pozemkových handlířů a spekulan-
tů či prapodivných firem s ještě podivnějšími 
majiteli a přisluhovači čachrujícími s tím 
nejcennějším co máme – vodu. Cikády  
v Trnové budou prozpěvovat dál, jak je k tomu 
naprogramovala matka příroda. Avšak náš ži-
vot v Trnové naprogramovaný takto komfort-
ně není ani náhodou. Jeho pravidla, způsob, 
výhled do budoucnosti máme ve vlastních 
rukou jedině my – občané Trnové.  
A záleží jen a jedině na nás, pro jakou cestu 
se do budoucna rozhodneme. Zda skloníme 
hlavu a podvolíme se diktátu, či zda hlavu po-

zvedneme a učiníme kroky správným směrem.
Takovým prvním krokem našeho odklonu 
od lhostejnosti, fatalismu a manipulace se 
stala schůze občanů v Trnovské krčmě v pátek 
25.10. 2013. Ze setkání nelhostejných občanů 
(zastupitelé bohužel na setkání nedorazili), 
kteří nechtějí od nového roku platit strmě 
zvýšenou cenu vodného a stočného do kapes 
lidí, které nikdo nikdy neviděl, vzešly dvě 
petice občanů. 
Ta první se obrací se žádostí o pomoc ke 
kompetentním orgánům státní zprávy, územní 
samosprávy a regionálně příslušných poslanců 
a senátorů Parlamentu České republiky při ře-
šení problémů souvisejících s dodávkou pitné 
vody a infrastrukturou celkově v obci Trnová. 
Aby se vší důrazností analyzovali a následně 
pojmenovali stav věcí v Trnové. Aby výkonné, 
represivní a justiční orgány přivedly k jednání 
a krokům ve prospěch těch, které zastupují a 
reprezentují - občanů České republiky.  
Druhá petice je adresována zastupitelům 
obce Trnová. Aby se se vší vehemencí začali 
zabývat situací s vodou a aby se jednoznačně 
postavili na stranu těch, které jedině zastupují 
a reprezentují – občanů Trnové – tedy svých 
voličů... Aby podnikli takové kroky, které by 
napomohly k definitivnímu řešení problema-
tiky pitné vody v naší obci. Aby využili všech 
možností, jako je zprovoznění již existujících 
hloubkových vrtů či napojení na přivaděč 
Baně - Mníšek prostřednictvím členství ve 
Svazku Mníšecko. Jediné, co v této chvíli 
nikdo nesmíme, je stát se založenýma rukama, 
mlčet a čekat, jak „TO VŠECHNO“ nakonec 
dopadne. Jisté je jediné - v takovém případě 
skutečně nic  NEDOPADNE! 
Vážení spoluobčané, mějme na zřeteli vše, co 
je v obou peticích uvedeno. A nevyčkávejme, 
že někdo něco udělá za nás. Když se budeme 
všichni snažit, hlas „TRNOVSKÉ CIKÁDY“ 
nezanikne. Každý z Vás může pomoci dobré 
věci - radou, nápadem, konkrétním skutkem  
i finančním příspěvkem na právníky, odborné 
posudky a konzultanty… Víte, kde nás naj- 
dete. Veškeré informace včetně plné verze 
„TRNOVSKÉ CIKÁDY“ a dalších důležitých 
textů a sdělení jsou/najdete na www.brdycr.
cz. Pište nám na info@brdycr.cz nebo přijdě-
te osobně na pravidelné schůze každý čtvrtek 
v 19,30 hod. do kavárny Domova Borová.  
Budete vždy vítáni vy osobně i s nápady,  
které vezmete sebou…

Vážení a milí spoluobčané,

„Stoupne cena vodného 
v Trnové proto, že vodovodní 
kohoutky a kanalizace vedou 

přes Seychelské ostrovy?
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se žádostí o pomoc kompetentních orgánů 
státní správy, územní samosprávy a regio-
nálně příslušných poslanců a senátorů Par-
lamentu České republiky při řešení problé-
mů souvisejících s dodávkou pitné vody a 
infrastrukturou celkově v obci Trnová:

Trnová, 25. 10. 2013 
Tento dopis považujte za petici ve smyslu 
zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 

Věc: Žádost o pomoc kompetentních or-
gánů státní správy, územní samosprávy a 
regionálně příslušných poslanců a senátorů 
Parlamentu České republiky při řešení pro-
blémů souvisejících s dodávkou pitné vody 
a infrastrukturou celkově v obci Trnová v 
okrese Praha - západ. 
My, občané obce Trnová, níže podepsaní 
pod touto peticí, vyjadřujeme hluboké 
znepokojení nad situací, která v naší obci 
vznikla v souvislosti s dodávkou pitné 
vody a celkově nepřehlednou situací v 
infrastruktuře. Touto peticí chceme za-
včas upozornit na problémy, které zatím 
unikají  pozornosti (povětšinou ne je-
jich vinou) kompetentních orgánů státní 
správy, územní samosprávy a regionálně 
příslušných poslanců a senátorů Parla-
mentu České republiky. Se vší naléhavostí 
upozorňujeme touto peticí na skutečnost, 
že se jedná o dlouhodobě prohlubující se 
problém, který v poslední době začíná, 
byť ještě latentně, eskalovat. Proto usi-
lujeme o to, aby se začal řešit s maximál-
ně možnou důrazností ihned, než svými 
parametry a dopadem zásadně negativ-
ně poznamená život v naší  obci. Jsme 
si totiž plně vědomi všech rizik, v nichž 
se Trnová ocitla. Je možné, že z pohledu 
ryze administrativního, nepůsobí tato ri-
zika zcela alarmujícím způsobem, ale při 
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hlubší analýze nabývají fatálního rozmě-
ru. Pevně věříme, že Vás, adresáty této 
petice, naše situace neponechá na pokoji. 
Že využijete všech svých možností, kom-
petencí a autority k tomu, abychom se 
my, občané obce Trnové, dočkali Vašeho 
zastání.

Petice  je současně doplněna o technické in-
formace a podklady o majetkových pomě-
rech Vodárna Trnová, S.O.N.Y., Reinwasser 
atd. pro ty, které oslovujeme - tedy o věci, 
které my, občané Trnové, známe.

My, občané obce Trnové, níže podepsaní 
pod touto peticí, žádáme o pomoc kom-
petentní orgány státní správy, územ-
ní samosprávy a regionálně příslušné 
poslance a senátory Parlamentu České 
republiky o pomoc v níže uvedených bo-
dech:

1. Žádáme o pomoc ve stanovení cen vod-
ného a stočného, tak, aby byly úměrné 
ceně poskytování těchto služeb v regionu s 
tím, že finanční závazky plynoucí ze špat-
ného hospodaření v předcházejících letech 
nebudou přenášeny na odběratele, čímž se 
zabrání tomu, aby nedosáhly likvidační 
výše.
2. Je zřejmé, že majitel infrastruktury, 
stejně jako předchozí provozovatel vo-
dovodní a kanalizační sítě VHS Benešov, 
nevytvářeli žádné fondy oprav a prohos-
podařili veškeré platby vybrané za posky-
tované služby.  Žádáme o urgentní pro-
šetření uvedené skutečnosti a posouzení, 
zda nedošlo k porušení zákona.

3. Žádáme o prošetření a nápravu všech 
pochybení z minulosti, včetně stanovení 
osobní zodpovědnosti, které vedly k tomu, 
že veškerá infrastruktura v obci nebyla 
nikdy zkolaudována, nebyla převedena na 
obec a proti všem zvyklostem i v rozporu 
s příslušnými zákony a vyhláškami, zů-
stala ve vlastnictví soukromých subjektů, 
potažmo offshorových společnosti na Sey-
chelských ostrovech. 

4. Žádáme o nalezení takového řešení uve-
dených problémů cestou práva, aby obec 
získala infrastrukturu do svých rukou a 
mohla tak žádat o finanční pomoc v tíži-
vé situaci, respektive využít dostupných 
a možných dotací a subvencí do stávající 
infrastruktury, ať již z České republiky či 
z prostředků poskytovaných Evropskou 
unií.

5. Žádáme se vší důsledností o prošetření 
vzájemných vztahů, vazeb, souvislostí a 
osobního propojení mezi subjekty jako 
je Vodárna Trnová a.s.,  S.O.N.Y.  Inter-
national Proprietary Limited, Reinwasser 
s.r.o., stanovení, zda lide uvedení jako sta-
tutáři či jednatelé v obchodním rejstříku 
jsou osoby reálně existující, schopni dostát 
svým povinnostem vyplývajícím z vlast-
nictví jejich majetku.
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Vox populi, vox dei…
… hlas lidu, hlas Boží… latinská fráze v médiích 
označující rozhovor s „běžnými řadovými občany“.  
A 140  takových „běžných občanů“ z Trnové se během 
soboty 9. listopadu podepsalo pod petici adresovanou 
obecnímu zastupitelstvu. Ta ho vyzvala, aby se všemi 
silami začalo zabývat situací se zásobováním pitnou 
vodou, hledáním možností využití alternativních 
zdrojů pitné vody jako jsou stávající vrty, řešením 
problematiky vlastnictví infrastruktury a aby se jed-
noznačně postavilo na stranu těch, které zastupuje 
a reprezentuje... nás řadové občany...
A stal se zázrak... Až doposud obecním zastupitel-
stvem odmítaná možnost vstoupit do Svazku Mní-
šecko a tím i získat možnost se napojit na plánovaný 
přivaděč vody z Baní do Mníšku, se stala minulostí. 
Jak nás informoval pan starosta Moravčík, ihned po 
zveřejnění petice, v pondělí 11. listopadu, zastu-
pitelstvo Trnové rozhodlo, že do Svazku Mníšecko 
vstoupí. Stalo se tak poté, co vešla ve známost infor-
mace našeho občanského sdružení: vstup do Svazku 

Petice č. 2
se žádostí zastupitelům 

obce Trnová, aby se  
se vší vehemencí začali zabývat 

situací s vodou a aby se 
jednoznačně postavili na stranu 

těch, které zastupují a reprezentují – 
obyvatel Trnové.

Aby využili všech možností, jako je 
zprovoznění již existujících

hloubkových vrtů či napojení 
na přivaděč Baně – Mníšek  

prostřednictvím členství  
ve Svazku Mníšecko.

V Trnové 11. listopadu 2013:
Tato petice vznikla při schůzi občanů v Tr-
novské krčmě dne 25.10.2013 a je tak – při 
neúčasti členů obecního zastupitelstva na 
zmíněné schůzi – reakcí na nemožnost pro-
diskutovat výše citované problémy v širším 
fóru.
My, občané obce Trnové, níže podepsaní pod 
touto peticí, vyjadřujeme hluboké znepoko-
jení nad situací, která v naší obci vznikla v 
souvislosti s dodávkou pitné vody a celkově 

nepřehlednou situací v infrastruktuře. Touto 
peticí chceme zavčas upozornit na níže uvede-
né závažné problémy a vyzýváme obecní zastu-
pitelstvo v Trnové, aby se jim bezodkladně a s 
plnou vehemencí věnovalo: 
1. Prostřednictvím bezodkladného vstupu do 
Svazku Mníšecko umožnit realizaci přípojky 
k přivaděči Baně – Mníšek a aktivním hledá-
ním možností finančního pokrytí této stavby 
učinit rozhodný krok k vyřešení současné kri-
ze.
2. Zajistit rigorózní nezaujatý hydrogeologic-
ký průzkum lokality obce se snahou o využití 
hloubkových vrtů a prostřednictvím promě-
ření celkové sekundové vydatnosti těchto vrtů 
prověřit možnosti pokrytí spotřeby pitné 
vody v obci z těchto zdrojů.
3. Umožnit definitivní vyřešení problému 
převodu infrastruktury do vlastnictví obce 
prostřednictvím právních a administrativ-
ních kroků nutných k určení vlastnictví in-
frastruktury.
My, níže podepsaní, věříme, že Vás, adresáty 
této petice, naše situace neponechá v klidu. Že 
využijete všech svých možností, kompetencí a 
autority k tomu, abychom se i my, občané obce 
Trnové,  závislí na dodávce vody z obecní infra-
struktury, dočkali Vašeho zastání.

nebude zdaleka tak nákladný, jak se původně tvrdilo. 
Navíc je velice pravděpodobné, že by se díky dotacím 
daly najít i peníze na zaplacení výstavby přípojky 
do Trnové. Tak jako v Černolicích, kde zastupitelé 
vstup zbytečně neprotahovali a nyní budou mít 
přípojku k přivaděči zdarma. Nemluvě o ceně vody, 
která při vstupu do našeho vodojemu bude stát cca 
24 Kč za kubík. Což je podstatně méně, než v součas-
né době stojí nekvalitní vltavská voda filtrovaná přes 
neprůhledné firmy na Seychelských ostrovech...
Zastupitelstvo obce Trnová se rozhodlo naslouchat 
hlasu občanů. To jako občanské sdružení 
„Brdy ČR – žijme lépe!“ konstatujeme s velkým za-
dostiučiněním. Naše úsilí přináší ovoce. Musíme jen 
věřit, že zastupitelé nezůstanou neteční ani 
k možnosti prověřit vydatnost stávajících hloub-
kových vrtů v Trnové, které by za jistých okolností 
mohly být také možným zdrojem kvalitní pitné vody. 
A že podniknou nezbytné právní kroky, aby se už celá 
infrastruktura v Trnové dostala do rukou obce, tak, 
jak tomu mělo být od prvopočátku, ještě před zaháje-
ním masivní výstavby. „Běžní řadoví občané“ takový 
přístup rozhodně ocení... Vox populi, vox dei...


