
dostáváte do rukou další číslo občasníku  
„TRNOVSKÁ CIKÁDA“  vydávaného občan-
ským sdružením BRDY (ČR) - ŽIJME LÉPE!   
Vše se v našem životě odvíjí po jakési elipse 
v čase a prostoru. A tak již s prvními prázd-
ninovými dny začne znovu nám dobře známý 
nepřetržitý koncert cikád v trnovských lukách 
a  křovinách. Jejich  nymfy se už nyní připra-
vují k poslední proměně, aby jako dospělci 
dali nový život  příštím generacím těchto 
neúnavně zpívajících svatebčanů.
Po elipse se vrátila po jednom roce do Trnové 
i méně příjemná událost, která nás, obrazně 
řečeno, pozvedla ze židlí. Jestliže na přelomu 
roku 2012/2013 nám francouzští majitelé 
VHS Benešov  chtěli naúčtovat za vodné a 
stočné 147 Kč za m3, což nakonec nedokázali 
díky iniciativě našeho občanského sdružení 
prosadit, nový provozovatel Reiwasser s.r.o.,  
jako společnost vybraná  seychelským vlast-
níkem infrastruktury S.O.N.Y. k provozování 
vodovodní a odpadní sítě, dospěla k částce 
hned 162 Kč za m3. Škrtem pera nárůst bratru 
o 100%. A vzápětí k nám dorazily zálohové 
složenky.
Kolem zvýšení ceny vodného a stočného 
se odehrály velice zajímavé události, které 
nesou všechny parametry absurdní kome-
die. Nejdříve proběhla (5.2. 2014)  veřejná 
schůze zastupitelstva za přítomnosti pana 
Kubíka, zástupce společnosti S.O.N.Y. a pánů 
Kunického, Jankovského a Dvořáka, kteří pro 
společnost Rainwasser zajišťují servis vodo-
vodní a odpadní sítě. Krom toho, že se chystá 
brutální zdražení, se několik desítek občanů 
dozvědělo i překvapivou informaci o tom, že 
pan Kubík nikdy neviděl jednatele společnosti 
Reinwasser Chebana (Čebana). A že ani tři 
zmiňovaní pánové, zajišťující servis, nemají o 
jeho existenci pražádné tušení. Poté, co pan 
Kunický seznámil občany se zdůvodněním, 
proč se vodné a stočné tak dramaticky zdražu-
je, odmítl přítomným občanům vydat z rukou 
zprávu, z níž čerpal. Celé shromáždění nako-
nec získalo poněkud panoptikální charakter, 
kdy občané požadovali odpovědi na otázky, 
na něž, s největší pravděpodobností, žádná 
logická odpověď neexistuje. Z veřejné schůze 
vyplynulo, že zastupitelstvo obce Trnová 
bude jednat ve shodě s občanským sdružením 
BRDY (ČR) a podnikne veškeré kroky k tomu, 
aby občany před zdražením uchránilo… 
(www.brdycr.cz/cs/zapis-ze-schuze-140205).
Poté OS BRDY (ČR) připravilo dopis 
adresovaný  S.O.N.Y. International Proprie-
tary Limited a  Reinwasser s.r.o. se zásadním 

odmítnutím skokového zdražení vody. Pod 
text se podle dohody měli připojit svým pod-
pisem i zastupitelé obce Trnová. Stalo se však 
něco nečekaného - zastupitelstvo dopis náhle 
podepsat odmítlo. Proto se OS BRDY (ČR) 
rozhodlo tento text odeslat jménem občanů 
samo (www.brdycr.cz/cs/neakceptace-ce-
ny-2014). 
Zastupitelstvo Trnové tedy z nepochopitel-
ných důvodů odmítlo podpořit své občany 
při odmítnutí zdražení vody. Ale přislíbilo, 
že hned následujícího dne promptně odešle 
žádost o odborné prošetření stanovení výše 
ceny vodného a stočného pro rok 2014 v obci 
Trnová ke Generálnímu finančnímu ředitel-
ství ČR. Kdo má smysl pro absurdní komedii 
se nyní hned dovtípí, co následovalo – po 
několika urgencích nám zastupitelé sdělili, že 
žádný podnět ke GFŘ neodešlou. OS BRDY 
(ČR) tak nezbylo, než se zastat našich občanů 
samo a po jistém dohadování s obcí odeslalo 
žádost o přešetření ceny jen za sebe (www.
brdycr.cz/cs/podnet-gfr). A co se nestalo, GFŘ 
věc prošetřilo a rozhodlo, že na celé věci není 
cosi v pořádku a tak ji postoupilo dále, nyní již 
na specializované analytické pracoviště…
V tuto chvíli by se mohlo zdát, že překvape-
ní už bylo dost. Opak je pravdou. Přestože 
zástupci občanského sdružení opakovaně 
žádali zastupitele o svolání jednání o ceně 
vody se společnostmi S.O.N.Y. a Reinwasser, 
zastupitelstvo se rozhodlo svolat tuto schůzku 
bez přítomnosti veřejnosti. Výsledkem bylo 
jakési oznámení o tom, že cena pro stanovení 
záloh bude cca l15 Kč (nebylo řečeno, zda se 
při konečném vyúčtování bude dopočítávat na 
celkových 162 Kč za kubík). Dále se proslechlo, 
že obec bude na každý kubík vody doplácet z 
rozpočtu soukromé firmě Reinwasser 10 Kč 
– z peněz nás všech. Občané Trnové tak byli 
separátním jednáním zastupitelstva postaveni 
do role těch, kdo sice má smlouvu, ale o ceně 
rozhodují jiní.K této skutečnosti OS BRDY 
(ČR) vydalo následující stanovisko (www.
brdycr.cz/cs/stanovisko-k-zaloham-2014).

Ale nebuďme skeptičtí… I absurdní komedie 
může mít své pozitivní momenty, značící obrat 
k lepšímu. V podzimních měsících jsme pode-
pisovali petici vyzývající obec konat tak, aby 
to bylo v zájmu občanů. Občanské sdružení 
iniciovalo následně setkání se starostou Mníš-
ku panem Digrinem, předjednalo možnost 
vstupu Trnové do dobrovolného svazku obcí 
VOK Mníšek pod Brdy a tím i začlenění do 
budování přivaděče vody Baně - Mníšek.  
Tlak našeho OS BRDY (ČR) přinesl své ovoce 

Vážení a milí spoluobčané,
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a po dlouhém odmítání připojit se k přivaděči  
pan starosta Moravčík nakonec přičlenění 
podepsal, rozebíhá se projektová dokumentace 
a územní rozhodnutí. Je velice pravděpodobné, 
že do Trnové může během roku a několika 
měsíců dospět kvalitní voda s cenou na vstupu 
kolem 25 Kč za kubický metr. To by radikálně 
změnilo situaci s vodou v Trnové.  
OS BRDY (ČR) je rádo, že tento proces inici-
ovalo - nechybělo moc a do projektu bychom 
ani nevstoupili… 
Vážení spoluobčané, za pár dnů se nad Trno-
vou rozezvučí zpěv našich slavných cikád. 
To je naše jistota řízená rukou přírody. K tomu 
by se měla připojit i jistota vedená naší rukou – 
že v našem občanském snažení neustaneme a 
že dosáhneme svého cíle. Že se o Trnové bude 
hovořit jako o vesnici s dobrou vodu, kvalitní 
infrastrukturou, dobrými lidmi i schopným 
zastupitelstvem. Že už nebudeme vnímání jako 
obec bez dodržování pravidel,  kde se občané 
stali rukojmími neviditelných vyděračů, ko-
rupčníků a spekulantů. Zapojte se v širší míře 
do aktivit OS BRDY (ČR), potřebujeme každou 
ruku a hlavu. Nastává čas změn.  Ať nezanikne 
hlas „TRNOVSKÉ CIKÁDY“. Každý z Vás 
může pomoci dobré věci - radou, nápadem, 
konkrétním skutkem i finančním příspěvkem 
na právníky, odborné posudky 
a konzultanty, bez nichž se neobejdeme… 
Víte, kde nás najdete. 

Veškeré informace včetně plné verze  
„TRNOVSKÉ CIKÁDY“ a dalších dů-
ležitých textů a sdělení najdete na www.
brdycr.cz,  pište na info@brdycr.cz nebo 
přijďte osobně na pravidelné schůze 
každý čtvrtek v 19,30 hodin do kavárny 
Domova Borová. 
Budete vždy vítáni… vy osobně i s nápa-
dy, které vezmete sebou…
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Trnová v televizi?
V uplynulých dnech bylo občanské 
sdružení BRDY (ČR) - Žijme lépe! 

kontaktováno jedním televizním 
publicistou, který má zájem natá-

čet reportáž o Trnové. Má poměrně 
obsáhlé informace o problémech s 

vodou a  podivným zákulisím společ-
ností S.O.N.Y. a Reinwasser. Zajímal 

se o detaily z veřejné schůze zastu-
pitelstva 5.2. 2014, o níž se dočetl na 

webových stránkách obce Trnová. 
Dotazoval se, proč nebyla převedena 

infrastruktura na obec a na jmé-
na osob, které v této kauze sehrály 

svoji roli. OS BRDY (ČR) odkázalo 
novináře na obecní zastupitelstvo, 

neboť se nepovažuje za kompetentní 
hovořit v televizi o znehodnocení 
investic občanů díky problémům 
s vodou, k čemuž podle reportéra 

muselo zákonitě dojít.

Zametáme si před svým prahem 
V sobotu 26.4. 2014 se uskutečnil v pořadí již 
II. ročník úklidové akce Občanského sdruže-
ní Brdy ČR -“Žijme lépe!“
Cílem brigády bylo, stejně jako vloni, zba-
vit  prostředí, v němž žijeme a pohybujeme se, 
odhozených odpadků, prázdných lahví od al-
koholu a limonád, papírů, kelímků  a dalších, 
mnohdy neuvěřitelných pohozených předmě-
tů. Jinými slovy - ti, kteří usilují o lepší vzhled 
Trnové, pořádek v ní a nechtějí žít v zaneřá-
děném prostředí, jimž není lhostejné, kolem 
jakého svinčíku musí každý den procházet, 
přišli na brigádu, členové i nečlenové našeho 
sdružení, prostě lidé se smyslem pro pořádek 
a s potřebou žít v pěkném prostředí. Je smut-
né, že jsme na naší brigádě   nelhostejných 
občanů nezaznamenali přítomnost jediného 
člena obecního zastupitelstva. A navíc, vzhle-
dem k tomu, že se jednalo o akci směřující ke 
zvelebení a čistotě obce a okolí, neumístilo 
zastupitelstvo pozvánku na brigádu na svůj 
web ani na veřejnou vývěsku, kde právě tako-
vé akce bývají v normálně fungujících obcích 
vždy důrazně avizovány. Nad tím poněkud 
zůstává rozum stát, ale jelikož se takový po-
stoj trnovské radnice dal očekávat (po loňské 
kritice úklidové akce ze strany zastupitelstva 
a po nářku nad tím, jak vše muselo být složi-
tě zastupiteli  přetříděno a co to stálo peněz a 
lidské práce), vydali jme se jinou cestou.
Prostě, když jsme nenašli pochopení ani ele-
mentární zájem na radnici  v Trnové, obrátili 
jsme se na radnici v Jílovišti. A co se nesta-
lo - jílovišťský pan starosta Ing. Dostálek nás 
nejen nezkritizoval za projevenou snahu, ale 
nabídl nám dokonce technickou pomoc. Sdě-
lil nám, že pokud dokážeme úklidovou partu 
dostat do lesa, bez jakýchkoliv nároků vyšle 
za námi jílovišťského  pana Velase  s vozidlem 
na okamžitý odvoz odpadu na patřičné místo. 
Požádal nás jen o to, abychom vyčistili zejmé-
na prostranství od rozcestí k autobusové za-

stávce, kde bylo odpadků požehnaně. Jak jsme  
se dohodli, tak se i stalo. Půl hodiny po skonče-
ní akce nebyl u silnice a v okolí jediný plastový 
pytel s odpadky - pan Velas jednal operativně. 
Les prokoukl. Starosta Dostálek nám poděko-
val, vyjádřil milé překvapení nad tím, jaké au-
toritě se OS Brdy těší, když přijde na brigádu 
tolik lidí a nejenom odvedou takový velký kus 
práce, ale vše si navíc zorganizují do poslední-
ho detailu. A byl rád, že jsme jej upozornili na 
dvě větší černé skládky v lese, které si budou 
časem vyžadovat důraznější technické nasaze-
ní. Je smutné, že při organizaci  vyčištění naše-
ho životního prostředí, které je nás všech, jsme 
našli pochopení v obci, jejímiž občany nejsme. 
A naopak, naše zastupitelstvo, které ve volbách 
před čtyřmi roky dostalo důvěru Trnovských 
občanů, nepřiložilo ruku k dílu a nenapomoh-
lo ani akci jakkoliv propagovat či technicky 
zabezpečit.
Za rok uspořádá OS Brdy ČR - „Žijme lépe!“ 
v pořadí už 3. ročník této akce občanské soli-
darity. Pevně věříme, že v příštím roce již nové 
zastupitelstvo naši akci pochopí, ocení a v plné 
možné míře taky podpoří. Že se věci obecní v 
Trnové konečně vydají správným a ve své pod-
statě logickým směrem normálně uvažujících 
lidí.
OS Brdy ČR „Žijme lépe“

P.S. Mezi tím, než tyto řádky vyšly, ukradl ně-
kdo námi instalovaný koš blíže rozcestí. Po-
kusíme se sehnat a znovu instalovat náhradní, 
v přesvědčení, že zloděje tato hra přestane ba-
vit…

A výsledky II. ročníku akce 
Zametáme si před svým prahem?

Účast: přes 30 lidí  (přesně 35 + 2 psi) 
Naplněno: 41 pytlů odpadu
Odhaleny: 2 černé skládky.

Vyčištěn úsek lesa a přilehlé okolí  
od kruháku v Trnové  až po rozcestí,  

širší okolí rozcestí a obou autobusových 
zastávek, dále les od rozcestí až po velkou 

křižovatku silnice od Líšnice a Jíloviště  
s výjezdem na rychlostní komunikaci do Prahy.

Umístěny 2 nové barevné odpadkové koše pro 
odhazování odpadků pěšími chodci při silnici od 

rozcestí do Trnové.
Posbírány odpadky od kruháku při hlavní komu-

nikaci do Trnové až k obecnímu zastupitelstvu, 
hřišti a autobusové zastávce u OÚ.

Pozor na poplašné zprávy…
V uplynulých dnech se ve schránkách někte-

rých spoluobčanů znovu objevily pomlou-
vačné letáky, tak jako na počátku roku. Jejich 

pisatel se stejným rukopisem pokouší vnést 
rozkol mezi občanské sdružení Brdy ČR  – 

„Žijme lépe“ a obecní zastupitelstvo. Přestože 
všichni máme jeden společný cíl a tudíž nás 
sjednocuje jediná myšlenka – zlepšit život v 

naší obci a vyřešit všechny stávající problémy. 
Text se tudíž musí minout účinkem.

Oč tu běží? Tentokrát se autor letáku zaměřil 
na údajné tajné rozhodnutí zastupitelstva obce 

utratit v letošním roce finanční rezervu ve 
výši  téměř 1 500 000 Kč. Přebytek z rozpočtu 
z roku 2012 deponovaný na účtu jako finanční 

rezerva. Prý na obnovu silnice v centru staré 
Trnové a další prozatím zbytná vydání až do 

vyčerpání celé rezervy… Autor letáku to ozna-
čil za pokus stávajícího zastupitelstva vylepšit 

svoji tvář u občanů před nadcházejícími
komunálními volbami.

Občanské sdružení touto cestou upozorňuje 
občany Trnové, aby takovým poplašným zprá-

vám nevěřili. Před obcí stojí velká a mnohem 
strategičtější vydání – zafinancování přivaděče 

vody z Baní do Trnové, aby nám z kohoutků 
tekla kvalitní a především levnější voda. Což je 
bezpochyby i prioritou našeho zastupitelstva a 
k populistickým krokům, uvedeným v letáku, 

by se nesnížilo...

V minulém roce jsme publikovali fotografii 
pořízenou na startu úklidového pochodu, ten-

tokrát přinášíme pro změnu záběr z cíle,  
ale také přidáváme ukázku co vše jsme schopni 

odhazovat podél našich cest do přírody...


