
Sdružení nezávislých kandidátů

„ČISTÁ TRNOVÁ - ŽIJME LÉPE“
pro volby do zastupitelstva obce Trnová ve dnech 10. a 11. října 2014

“Velké cíle potřebují každou ruku i hlavu, proto sjednocujeme zodpovědné pracovité lidi,
ochotné dát do služeb Trnové svůj důvtip, stejně jako energii a čas!”

“Našimi kandidáty jsou lidé ze staré i nové Trnové – nepřejeme si dělit obec na jakékoliv části!”

Vydání našeho prvního předvolebního letáku sdružení nezá-
vislých kandidátů "Čistá Trnová - Žijme lépe!" nezůstalo bez 
ohlasu a překvapivě mnoho lidí nenechalo lhostejnými. Bylo 
patrné, že lidé změnu potřebují… Nechtějí zůstat za zamčený-
mi dveřmi svých domovů… 
A o to šlo! Vyvolat zájem, polemiku, kritiku, získat nápady a 
podněty, odpovídat na dotazy i výtky.  Zaujala naše motivace, 
proč se budeme ucházet o hlasy Trnovanů i přehled toho, co 
si myslíme, že by se mělo, ale i dalo v obci zlepšit. Z ohlasů je i 
patrná snaha o prohloubení vztahů a vazeb mezi spoluobčany 
k lepšímu. Líbilo se téma hledání cest a prostředků ke zvelebe-
ní obce, získání dotačních titulů na investice, které si nejsme 
schopni zaplatit z rozpočtu obce. Upřímně řečeno, původně 
jsme takovou reakci ani nečekali. Přišly nabídky na konkrétní 
spolupráci v případě, že bychom měli příležitost naše projekty 
a změny v obci realizovat. 

Ani ve snu nás nenapadalo, že takový první předvolební leták 
sdružení „Čistá Trnová - Žijme lépe!“ vyvolá najednou tolik 
zdravé polemiky, podnětných názorů a dokonce – v Trnové 
věc nebývalou – otevřený dopis umístěný na veřejnou nástěn-
ku u stanice autobusů. A je třeba říci předem, že nám udě-
lal obrovskou radost, protože jsme si uvědomili, kolik toho 
musíme z našeho volebního programu některým občanům 
ještě vysvětlit, kolik práce ještě před námi stojí, abychom je 
přesvědčili, že to, co nabízíme, nejsou plané sliby, ale nabídka 
toho, co jsme schopni reálně uskutečnit. Že je třeba dokázat, 
že některá řešení, která až doposud prostě nepřipadala v úva-
hu, se dají s dobrým novým týmem dotáhnout až ke zdárné-
mu konci a skepse některých lidí souvisí jen s jejich jistou ne-
dobrou zkušeností z let minulých. 
A tak, s odstupem několika týdnů, můžeme autorovi zmiňo-
vaného dopisu sdělit, že věcná kritika ještě opravdu není totéž, 
jako házení špíny na jiné. Že politická pluralita je základem 
každé demokratické společnosti a že když se něco v obci ne-
vede a nedaří, není ostudou se obrátit na zkušenější. A navíc, 
nechceme jednat o Trnovanech o nich bez nich, naopak, celým 
naším programem se linou výzvy „přijďte mezi nás, společně 
to dokážeme!“

Do Borové, na schůzi přípravného výboru našeho sdružení 
nezávislých kandidátů, přišli zase lidé, kteří se zajímali o to, 
jak pokračuje výstavba přivaděče pitné vody ze Zbraslavi-Ba-
ní do Mníšku. Byli roztrpčeni dalšími vysokými zálohovými 
fakturami na vodu od společnosti Reinwasser a nepřehled-
ností situace kolem jejich placení a vyjednávání hlavních ak-
térů o ceně. Mohli jsme jim sdělit, že jsme se před dvěma dny 
vrátili ze schůzky se starostou Mníšku pod Brdy, Ing. Petrem 
Digrinem, Ph.D., s nímž někteří z nás o přivaděči vyjednávali 
již od samotného prvopočátku. Tedy již v době, kdy jsme na 
poslední chvíli zastupitelstvo Trnové  přiměli k zahájení pří-
stupových jednání do projektu přivaděče. Pan starosta Digrin 
nás ujistil, že vše je připraveno podle plánu a první kopnutí na 
stavbě přivaděče se uskuteční již 15. září tohoto roku. Pokud 
jde o stávající cenu vody, mohli jsme taktéž sdělit, že specia-
lizovaný analytický útvar Generálního finančního ředitelství 
kalkulaci Reinwasseru na základě stížnosti občanů Trnové 
prověřuje a po ukončení šetření nám přednese své stanovisko. 

Také bychom rádi poopravili autora v tom, že my u piva  
problémy neřešíme, máme před sebou tolik práce, že pivní po-
litika by v tomto směru byla nejspíše jen a jen na překážku.
Takže za otevřený dopis kandidující sdružení „Čistá Trnová 
- Žijme lépe!“ děkuje, nejen že nás posílil, ale ukázal i další 
směry diskuse s občany o našem volebním programu. Budeme 
se muset především soustředit na ty návrhy a projekty, které 
se občanům jeví jako nereálné, neboť si nedokázali představit, 
že by někdo něco takového dokázal v obci doposud prosadit.  
A zde je odpověď na jeden, mezi řádky vyřčený, dotaz auto-
ra dopisu - zda potřebujeme mít mezi sebou odborníky v ta-
kovém počtu, proč nám nestačí obyčejní lidé? Odpověď zní 
- na kandidátku jsme zařadili obyčejné lidi, slušné, pracovité, 
ochotné se obětovat. A mimo to jsou i odborníci. A odborník, 
při řešení složitých problémů, to snad není nic špatného, či 
spíše vlastnost, která je s přihlédnutím k požadovanému vý-
sledku zadání veskrze žádoucí. 
Takže předvolební kampaň jsme odstartovali ne na základě 
lží a nepravd, nebo snad dokonce urážek. Hrajeme s čistým 
štítem a za vším, co jsme řekli, si stojíme. Pevně věříme, že se 
nám podaří přesvědčit i ty, kteří se s našimi myšlenkami do-
posud zcela neztotožnili. I to je demokracie, pluralita názorů 
a právo na vlastní přesvědčení jsou jejími základními kameny.
Stejně jako právo veřejně se mýlit…

První předvolební týdny

Kritika, která nás posiluje



Pište nám – kontaktujte nás
e-mail: CistaTrnova@volny.cz

Alexandr Kopeckij (602 113 012), Hynek Opolecký (602 262 294), Miroslav Vojtěchovský (604 233 177) 
a další kandidáti, s nimiž kontakt rádi a operativně zprostředkujeme nebo se sejdeme 

 ve volebním štábu "Čistá Trnová - Žijme lépe!" každý čtvrtek od 19:30 hod. v kavárně Borová

Budu všemožně podporovat a iniciovat právní a další administrativní kroky, aby infrastruktura – vodovod, kanalizace, cesty, chod-
níky a osvětlení – přešly do rukou obce, jak se pochybením či z jiného nepochopitelného důvodu nestalo, a to v rozporu se zákonem 
a platnou rámcovou smlouvou mezi C.B.C. a obcí Trnová. Občané Trnové nesmí být oběťmi nehorázné zlodějny a machinace, jejíž 
kořeny sahají až na Seychelské ostrovy.                                                                                           

Významnou část mé profesní činnosti jsem přicházel do styku s lidmi různých zájmů, profesí, názorů, s lidmi v různých společen-
ských, politických, veřejnoprávních funkcích i postaveních. Otevřené mnohonázorové jednání vnímám jako základní kámen pro 
rozvoj věcí. Zkušenosti rád využiji a přenesu do obce v činnosti zastupitelstva, pro získávání finančních prostředků na rozvoj obce 
a okolí i pro vztahy mezi občany navzájem.   
                                            
Trnová, kde se narodila i moje maminka, je obcí mého srdce. Vyrůstaly tu moje děti a nyní sem jezdí vnučky. Jsem obci tedy 
i dlužna. Nežijeme v lehké době – znám psychické a fyzické obtíže a trápení, které dnešek mnoha lidem přináší. Celý život pracuji 
ve zdravotnictví, v terénu, či nyní ve VZP. Mohu tedy zejména starším lidem v Trnové pomoci konkrétní radou, která usnadní 
řešení jejich problémů.   

Potíže s vodou nás spojily, ale je toho ještě mnohem více, co je třeba uvést do pořádku, nebo doslova probudit k životu. Především 
bych považoval pro sebe za důležité pečovat o čistotu a zkulturnění životního prostředí. Na to by měla navazovat péče o propagaci 
příběhu trnovských pamětihodností k přispění dobrého jména obce, stejně jako o zpětnou i budoucí časosběrnou dokumentaci vý-
stavby Trnové formou celoobecní společenské aktivity. 

Velice s nelibostí jsem sledoval, že v posledních letech se v Trnové stále častěji mluví v pojmech MY a ONI, myšleno starousedlíci 
a lidé z nové zástavby. Pokud chce však obec dobře fungovat, musí táhnout za jeden provaz, bez ohledu na to, kdo, kdy a kam dříve 
či později přišel. Patřím mezi starousedlíky, nemám rád, když se jakákoliv obec dělí na “Horňáky a “Dolňáky” a proto bych se rád 
stal spojujícím článkem a podanou rukou pro dorozumění mezi těmi „starými a novými“.     

„Vítáme na palubě naše sympatizanty a přesvědčené účastníky tolik nezbytných změn!“
„Přijďte všichni k volbám – když nedáte hlas změně, vše zůstane při starém!“

„Podpořte naši kandidátku – společně odstraníme překážky na cestě k lepší Trnové!“  

Sdružení nezávislých kandidátů

„ČISTÁ TRNOVÁ - ŽIJME LÉPE“
pro volby do zastupitelstva obce Trnová ve dnech 10. a 11. října 2014

Vážení občané
Pevně věříme, že Vás budeme moci v měsíci září pozvat k volné dikusi, ujasnění si našich 

vzájemných postojů, kritických názorů i věcných námětů a připomínek 
k posezení u sklenice vína či táboráku s opékáním špekáčků.

Budeme rádi, pokud setkání nebudete vnímat jako politiky zprofanovaný předvolební guláš – to rozhodně nebude našim cílem.  
Půjde nám jen a jen o to, abychom si utřídili názory a šli do poslední etapy předvolební kampaně 

s vědomím, že to, co považujeme za správné, má popdporu mezi našimi Trnovany – lidmi, 
s nimiž společně chceme usilovat o povznesení naší vesnice,

o lepší jméno, vzhled i život v ní, což je bezpochyby přáním každého z nás. 

Alexandr Kopeckij, mediální poradce

Ing. Hynek Opolecký, poradenská činnost, organizace konferencí a seminářů 

Libuše Hronková, asistentka revizního lékaře VZP 

Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský, výtvarník, VŠ pedagog 

František Virc, důchodce 

Co chci a co nechci...

Trnovou znám od svých studentských let, kdy jsem sem jezdíval za kamarádem na chatu. Již tehdy mi obec učarovala svou přiro-
zenou krásou a okolní přírodou. Také proto jsme se rozhodli s rodinou před 6 lety do Trnové přistěhovat. I přes některé problémy, 
které nás v obci obklopují, ji považujeme za ideální místo pro rodinný život. Jako lékař a univerzitní pedagog jsem úspěšně řešil 
řadu grantů a jsem přesvědčen, že by si finance z evropských i tuzemských fondů zasloužila i Trnová a rád bych se o jejich získání  
zasazoval.                                                                                                               

Za univerzitními tituly nehledejte zkostnatělého teoretika. Pyrotechnik, aby přežil, se prostě učí celý život. Jeho hlavní výbavou jsou 
minohledačka, lopata a montérky. Manuální práce mi proto není cizí. Jako pyrotechnik se podílím na projektové i realizační pří-
pravě staveb. Tyto zkušenosti mohou nalézt uplatnění i v naší obci. Rovněž se domnívám, že není zásadních rozdílů v ekonomickém 
řízení obce a ekonomickém fungování s.r.o., kterou vedu. 

Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., lékař

Doc. Dr. Ing. Jiří Chládek, pyrotechnik a soudní znalec 


