
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

        
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosinec 2007 
 
 
 



Vážení spoluobčané,  
v těchto dnech dostáváte do svých schránek další vydání  Třídvorského 

zpravodaje, abychom Vás informovali o dění v naší obci. 
 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Obyvatelstvo: 
 K 30.10.2007 měla obec 859 obyvatel.  Narodilo se 8 dětí, zemřelo 6, 
přistěhovalo 28 a odstěhovalo 17 osob. Sňatek uzavřelo 9 párů a 4 manželství byla 
rozvedena. Průměrný věk obyvatel je 42 let. 
Nejstaršími občany jsou paní Jana Řehůřková a Anna Horáková. 
Všechny jubilanty (70,75,80,85,90 a více  ) navštěvují  zástupci obce s přáním 
a malým dárkem.  
V tomto roce se 2x uskutečnilo vítání nových občánků do života.  
 
 Dětské hřiště 
          15.7.2007  proběhlo slavnostní otevření dětského hřiště . Přes celé léto bylo  
dětmi hojně navštěvováno. Ještě bude  hřiště osázeno keři a vzrostlými stromy. 
 
V areálu bývalé ZŠ byly umístěny skateové prvky, které také přes letní měsíce byly 
využívány mládeží. 

Ve dnech 17. a 18. srpna 2007 proběhl na místním tenisovém kurtu  
1. ročník soutěže  o Putovní pohár obecního úřadu ve čtyřhře mužů. Pohár získala 
dvojice Roman a David Brunclíkovi. I v příštím roce hodlá obecní úřad v tomto 
turnaji pokračovat za účasti i přespolních družstev. 
  

 Komunikace: 
Z důvodu zdržení zhotovení projektů bude rekonstrukce ulic Luční a 

Červencové probíhat až na jaře 2008.  
Ani výstavba cyklostezky přes obec se neuskuteční jednak, že nebyla 

začleněna do schváleného územního plánu obce a také z důvodu, že majitelé 
sousedících nemovitostí s výstavbou nesouhlasili. Proto jsme bohužel museli vrátit 
dotaci. 

 



  Úprava veřejných prostranství  
Snažíme se o to, aby obec hezky vypadala – jsou pravidelně sekána a 

udržována veřejná prostranství, hřbitov i okolí čekárny. V příštím roce bychom 
chtěli upravit veřejné prostranství u kapličky – úpravou veřejné zeleně, 
vybudováním chodníčků a instalováním parkových laviček.  

 Tímto bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří se starají o 
obecní prostory před svými domy sekají je a opečovávají. S takto udržovanou 
obcí bychom se již mohli přihlásit do soutěže Vesnice roku.  

          
I děti ( 8 dětí a 2 maminky )  se podílely na podzimním úklidu obce. V rámci 

prázdnin  uklízely skateové hřiště, hrabaly listí a sázely stromky.  
Ještě bychom chtěli upozornit majitele nevyužívaných pozemků, aby 

prováděli jejich sečení z důvodu, že z těchto pozemků se šíří semena plevelů a 
alergeny. Na základě podnětu obce může majitel takového pozemku dostat sankci 
od Městského úřadu Kolín – odboru životního prostředí a zemědělství.  

 
Poplatky 

ZO rozhodlo o zvýšení poplatku za komunální odpad pro rok 
2008 na osobu a objekt sloužící k rekreaci na 470,-- Kč. 

Pro informaci uvádíme, že svozová firma SOP a.s. od obce vybírala 
v letošním roce - 528,-- Kč  na 1 obyvatele a rok + 72,-- Kč za tříděný odpad 
Za odvoz: 
komunálního odpadu v roce 2007 obec zaplatila 479 684,-- Kč 
separovaného                                                                  64 557,-- Kč  
( 17 450,-- se obci vrátilo za třídění ) 
objemového u p. Pospíšila                                            67 788,-- Kč 
c e l k e m                                                                        594 579,-- Kč 
Od občanů bylo vybráno 408 610,-- Kč. 
 

I pro rok 2008 bude platit, že občané mohou poplatek za komunální odpad 
rozdělit do dvou splátek  - 1. do 30. března 2008 

                             - 2. do 30. září 2008. 
Pokud by někdo chtěl hradit poplatky bezhotovostně – č. účtu obce  

 8429-151/0100 KB Kolín a do variabilního symbolu uveďte číslo popisné.  



Na obecním úřadě lze zakoupit plastové popelnice : 
         110 l  za      750,-- Kč 
         240 l  za   1 400,-- Kč 

modré pytle na odpad 1 ks za 10,-- Kč.  

Poplatky za psy  zůstávají stejné jako v roce 2007 a  termín 
zaplacení je 30.4.2008 ( platí se za psy od stáří  3 měsíců ).  

-  1. pes 40,-- Kč druhý pes a další 60,-- Kč. 

Nakládání s odpady  
„ Nebuďme líní – třiďme odpad“ – s takovými hesly se setkáváme na 

každém kroku, ale na každém z nás záleží, zda se do třídění odpadu zapojí či nikoli.  
Sami vidíte, že poplatky za odvoz komunálního odpadu stále vzrůstají a 
v připravované novele zákona by neměl být ani 500,-- Kč limit, který dosud obce 
mohou od občanů vybírat za tyto služby. V obci je  umístěno snad dostatek 
kontejnerů na tříděný odpad, proto žádáme občany, aby  rovnoměrně naplňovali 
tyto kontejnery. Kontejnery u obecního úřadu jsou stále přeplněné a u hasičské 
zbrojnice poloprázdné.  Plasty se vyváží 1x týdně, papír 1x za 14 dnů a sklo 1x za 
měsíc.  

V červenci proběhla anketa ohledně nabídky popelnic na biologicky 
rozložitelný odpad s výsledkem, že občané o tyto popelnice nemají zájem. A tak 
problém bioodpadu zůstává stále otevřený. Dokud nebude přijato nějaké řešení 
bude u pana Pospíšila občas přistaven kontejner na bioodpad.  Jenom pro Vaši 
představu bioodpad tvoří 1/3 odpadu ukládaného na skládku. Skládkovné za 1 t 
komunálního odpadu zaplatíme 900,-- Kč, za bioodpad pouze 500,-- Kč.  

V žádném případě se nesmí odpad ukládat na prostranství bývalého 
„Hliníku“ a u  Skalky ( a to ani bioodpad ). 
Na přiloženém letáčku máte přehled, co do jednotlivých kategorií odpadu  patří. 
 
Pronájem  
 Obecní úřad stále nabízí k pronájmu 2 místnosti v 1. patře budovy obecního 
úřadu vhodné na kanceláře. Bližší informace na obecním úřadě. 
 

Jízdní řád 
 Od 9.12. bude platit nový jízdní řád. Pro naše občany žádné změny 
nenastanou. Platný jízdní řád najdete na stránkách obce www.tridvory.cz nebo si jej 
můžete vyzvednout na obecním úřadě.   



 
Akce obecního úřadu: 
  1.12.   14.00 hod. na obecním úřadu Vítání adventu ve spolupráci s mateřskou 
školou – spojené s ukázkami zdobení adventních věnců floristek ze Zálabského 
květinářství včetně prodeje těchto výrobků , nakonec rozsvěcení vánočního stromu 
za zvuku koled a vystoupení taneční skupiny D´Angelo 
  2.12.   17.30 hod. Mikulášská nadílka pro děti  - Stará hospoda 
  5.12.    9.00 hod. Vánoční trh – před obecním úřadem  
  8.12.    13.30 hod. prodej vánočních stromků – před OÚ 
 17.12.  Vánoční soutěž o nejlépe vyzdobené okénko, kterým nosí Ježíšek dárky  
(děti s rodiči v rámci procházek obejdou vesnici a sami si vyberou nejlépe vánočně 
vyzdobené okénko nebo celý dům a svůj tip napíší na lísteček, který vhodí do 
schránky na obecním úřadě do 16.12.2007). Výherci budou odměněni. 
 1.1.      18.00 hod. ohňostroj s uvítáním nového roku 
 
 
I v příštím roce jsou již stanoveny termíny akcí obecního úřadu, jako je zájezd na 
hory 27.1.2008, Ples obce 15.2.2008. K tanci a poslechu bude hrát kolínská kapela 
Peklo.  

První ples obce se vydařil i díky bohaté tombole, do které 
přispěli i místní podnikatelé. Chtěli bychom jim touto cestou ještě jednou 
poděkovat a zároveň  požádat o přispění věcnými dary do tomboly na 2. ples 
obce.  
 
 

 Výstavba v obci 
V ulici Luční byly dokončeny  2 rodinné domy a akciová společnost KONSTAV 
dokončuje výstavbu řadových domů v ulici Polní.  
V lokalitě Skřivan soukromý investor vybudoval plynovodní, vodovodní, 
kanalizační řad a je dokončena příjezdová komunikace.  Po vybudování nové 
trafostanice na jaře 2008 bude ještě tato lokalita dozásobena el. energií  a  obecní 
parcela nad hřištěm bude nabídnuta k prodeji. 
I v tzv. výrobní zóně se stále buduje. Mnohé bývalé kravíny se přeměňují na 
kanceláře, sklady nebo výrobní haly. Tak i tato část obce dostane již lepší vzhled.  
 
 
 



Nová tělocvična 
Z bývalé třídy ve staré škole vznikla nová tělocvična, která je využívána ke 
zkouškám taneční skupiny  D´Angelo, rehabilitačnímu cvičení žen a výuce 

orientálních tanců . Možná od ledna 2008 zde budou i hodiny aerobiku. 
Mateřská škola 
 Mateřskou školu navštěvuje 25 dětí, které s paní učitelkami školku krásně 
zdobí buď podle ročních období nebo svátků. Děti jezdí do divadel, kina, na výlety 

nebo pořádají hallowenskou noc, loučení se zimou, vánoční pásmo apod. 
V letošním roce byla v kuchyni  MŠ provedena výměna  kuchyňské linky, 
vybudován přístupový chodník a na zahradě „vyrostl“ zahradní domeček. 
 Dne 28. ledna 2008 vyhlašuje mateřská škola zápis dětí pro školní rok 
2008/2009. Upozorňujeme rodiče, že v současné době je v obci hodně dětí a musí 
počítat s tím, že všechny  nebudou přijaty do mateřské školy. Celou situaci paní 
ředitelka konzultovala s obcí, ale možnost otevření dalšího oddělení by bylo 
neefektivní ( přebudovat prostory, přijmout další učitelku apod.) a dále  z toho 
důvodu, že ve školním roce 2009/10 odejde 11 žáčků do základní školy. Jenom pro 
informaci Mateřská škola v Konárovicích bude otvírat pro školní rok 2008/2009 
nové oddělení, které by mohly děti na přechodnou dobu  navštěvovat.  
  
Základní škola 
 Ke konci loňského roku byli obesláni rodiče předškolních dětí, zda by měli 
zájem, aby jejich děti navštěvovaly zdejší základní školu. Většina rodičů neměla 
zájem, a proto byla základní škola vyřazena z rejstříku škol  a v současné době 
probíhá výmaz z obchodního rejstříku. Bohužel to je zřejmě definitivní tečka za 
existencí základní školy v obci.  
 
Lékařská péče v obci 

V přízemí obecního úřadu byla vybudována nová ordinace a čekárna.  
Do obce dojíždí každý první čtvrtek v měsíci MUDr. Jiří Mlčoch, který ordinuje od 
10.30 pro zdravé děti. 
MUDr. Jan Škeřík do obce již nedojíždí - obec nabídla starším spoluobčanům 
odvoz autobusem TJ do jeho kolínské ordinace. Autobus je vypraven vždy 1. úterý 
v měsíci v 8.00 hodin z ulice od obecního úřadu ( v prosinci se pojede 4. )   
 



 Oprava hřbitovní zdi    
 V příštím roce začne obec provádět opravu hřbitovní zdi. Zatím bude 
opravena čelní zeď – bude odizolována a provedena nová omítka. Termín květen – 
září 2008. Majitelé hrobů v bezprostřední blízkosti budou informováni a po 
dohodě  budou hroby zakryty, aby nedošlo k poškození.  
 

Pedikérské služby   
 I příští rok bude do obce dojíždět pedikérka paní P. Stehlíková. Na tuto 
službu obec přispívá důchodcům 40,-- Kč. Za občany se sníženou pohyblivosti 
dochází pedikérka domů. O volných termínech se můžete informovat na obecním 
úřadě. 
 
Představujeme Vám práci zájmových organizací v obci 

 V obci pracuje MO ČČK, která organizuje výlety, zájezdy 
do divadel , uspořádala Zdravé odpoledne, besedu o kriminalitě , spolu s obcí 
humanitární sbírku pro Diakonii Broumov, pořádají rehabilitační cvičení žen. Obci 
pomohla s organizací Dětského dne.  Tato organizace má cca 50  členů a obec jim 
na jejich činnost přispívá částkou 30 000,-- Kč. Nevlastní žádný obecní majetek, 
předsedkyní organizace je paní Jaroslava Nováková. 

 TJ Tři Dvory oddíl kopané – má družstvo žáků, dorostu a 
dospělých A a B. 
V podzimním kole se umístili v okresní soutěži : 
                   žáci na místě 3. 
                                              dorost na místě 3.  
                  mužstvo A na místě 7.                                              
                   mužstvo B na místě 3. 
Tělovýchovná jednota má cca 150 členů, předsedou je pan Vladimír Novák – od 
srpna je jejich součástí místní taneční skupina D´Angelo, která  pod vedením 
Martiny Kratochvílové obec dobře reprezentuje. Starších děvčat je 14 a malých 18. 
Taneční skupina D´Angelo získala od obce 21 700,-- Kč na kostýmy na vystoupení. 
 Obci a dalším zájmovým organizacím zapůjčuje TJ autobus na zájezdy –
ročně pro tyto organizace najezdí zhruba 3 000 km. Pro mateřskou školku jezdí 
zdarma. Za tyto služby si účtují pouze  naftu a mýtné. I z tohoto důvodu této 



organizaci obec poskytla mimořádnou dotaci na nákup „nového“ autobusu ve výši 
226 000,-- Kč. Na svou činnost od obce dostávají dotaci ve výši 62 000,-- Kč, 
z čehož hradí např. pojištění autobusu, spotřebu el. energie, plynu, nákup 
sportovního vybavení, postřiky, prášky na hřiště  apod. Od obce mají pronajatý 
sportovní areál včetně kabin a pohostinství na hřišti. 
 V roce 2009 bude TJ Tři Dvory slavit 100 let od jejího založení. V rámci 
těchto oslav bychom rádi obnovili tradici Srazu třídvorských rodáků.  

Místní organizace Českého rybářského svazu 
Tato organizace má  cca 280  členů z toho 80 třídvoráků . Každoročně pořádá 
dětské rybářské závody a závody pro dospělé. Na podzim uspořádali 
Svatováclavské posezení, starají se o okolí rybníka koupaliště a ostrova, obci 
pomohli vyčistit od náletů cestu okolo dlouhých dílců. Z finančních prostředků 
organizace byl proveden nátěr střechy a opraven komín. Na svou činnost dostali od 
obce 15 000,-- Kč, obec jim  bezplatně předala do užívání areál rybářské bašty 
včetně hospody a garáže. Předsedou MO je pan Jiří Kratochvíl. 

 Sbor dobrovolných hasičů  
Starostou hasičů je pan Pavel Zeman, sbor má 31  členů a většinu jejich nákladů  
hradí obec  cca  10 000,-- ( el. energii, benzín,  pracovní oděvy apod.). V minulém 
roce bylo hasičům zakoupeno ponorné čerpadlo ( na čerpání vody ze sklepů a při 
povodních) a přívěs za osobní auto ( na převoz požární stříkačky PPS 12 ).  

  Český svaz zahrádkářů – místní organizace 
Svaz již aktivní činnost nevyvíjí, ale jsme rádi, že se stará o obecní sad ( 
Gottwalďák). 
 
 Členové Mysliveckého sdružení Konárovice  pro obec provedli zalesnění 
bývalého „muničního skladu“. Obec tomuto spolku přispěla v letošním roce 
1 500,-- na zkoušky mysliveckých psů.  
 
 Nová vyhláška obce 
 Od července 2007 platí nová vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, 
průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, 
tanečních zábav, diskoték. Pořadatelé mají za povinnost nejméně 14 dnů před 
konáním akce oznámit na obecním úřadě tuto skutečnost.  
Tyto akce se mohou konat: 



 v období 1.6. do 30.9.  od 18.00 do 24. 00 hodin  
 v období 1.10. do 31.5. od 19.00 do 02.00 hodin 
Podniky pravidelně se opakující celoročně od 7.00 do 20.00 hodin. 

 Kácení  dřevin mimo les 
 Dřevina rostoucí mimo les je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách 
ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. 
Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví 
fyzických osob,  jde-li o stromy s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 
cm nad zemí (pokud se nejedná o chráněný druh nebo o významný krajinný prvek) 
nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy do 40 m2. 
Dále není třeba povolení  ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a 
bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, 
kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je obecnímu úřadu do 15 dnů od 
provedení kácení.  
Povolení nepodléhá správnímu poplatku a vydává se do 30 dnů od doručení 
žádosti.  
Kácení se provádí v době vegetačního klidu tj. od 1.10. do 31.03. 
Pozor: Ze zákona vyplývá, že právnická osoba musí o povolení kácení žádat vždy. 

Povolení k odběru podzemních vod  
 Množí se dotazy, v jaké fázi jsou žádosti na povolení odběru vody. Tyto 
žádosti byly řádně podané na MěÚ Kolín – odboru životního prostředí a 
zemědělství a postupně jsou vyřizovány. 
 

  Kontrola kvality pitné vody  
  Minimálně  2x  v roce  firma VSH Kutná Hora provádí  kontrolu 
  kvality pitné  vody v obci . Dle rozborů je kvalita  kolínské vody lepší 
  než balené vody, které si běžně kupujeme v supermarketech.   
 
Vodné, stočné 
Pro rok 2007 platila cena vodného    24,90 bez DPH  ( 26,20 s DPH  ) 
                                        stočného   26,62 bez DPH.  ( 27,90 s DPH ) 
Kdo má přípojku městské vody, platí vodné a stočné dle spotřeby – výjimkou je 
kdo má městskou vodu zavedenou pouze na vaření, ten platí vodné dle spotřeby a 



stočné paušálem, což je 32 m3 na osobu a rok. Kdo používá  vlastní  studnu,  platí 
pouze stočné ve výši 32 m3 na osobu a rok.  
Odpočty stavu vodoměrů provádí zaměstnanec VODOSu Kolín s.r.o. pan Ježek 
vždy k 31.1., 30.4., 31.7. a 31.10.  
 Od nového roku se vodné a stočné zdraží -  zvýšením DPH z 5% na 9 % a 
inflací. Pokud tyto ceny odsouhlasí město Kolín a Vodohospodářské sdružení 
potom   za vodné budeme platit  29,04 Kč/m3  a  za stočné 30,29 Kč/m3 . 
 
Kontrola provozu domovních šachet vakuové kanalizace 
 Žádáme občany, tak jako každý rok, aby „čas od času“ zkontrolovali chod 
vakuové kanalizace. Normální doba sání je cca 5 vteřin. Po tomto čase již nesmí být 
slyšet žádné  syčení. Případné poruchy neprodleně oznamte p. Kukalovi tel. 
724 181 702, p. Vokolkové  tel. 607 870 042, p. Kulhánkovi nebo v pracovní době 
na obecním úřadě.  
 
Změna kontaktního místa STP a.s. v Kolíně 
 V současné době je přemístěna obchodní kancelář plynárny do budovy 
„Rozvodných závodů“ u nádraží. V tomto roce  byl změněn termín ročního 
vyúčtování plynu, který bude každý rok v září. Ještě odběratelům plynu 
připomínáme, že při každé změně ceny plynu mohou aktuální stav plynoměru 
nahlásit v obchodní kanceláři osobně, telefonicky nebo mailem. 
 

              
Až večer všem dětem zahoří od svíček 

ve šťastných očích tisíce hvězdiček, 
ozdoby zazáří jak zimní náledí 

a z dálky tichounce zaznějí koledy, 
vánoční stromeček tiše se nakloní, 

zaprská prskavkou, zvonečkem zazvoní: 
Bim bim bam, bim bim bam ! 

Veselé Vánoce Vám ! 
 

Na závěr jsme chtěli všem občanům popřát : hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti v roce 2008 – ale díky „daňové reformě“ , která  přinese 
citelné zdražení služeb, potravin, energií, zavedení nových poplatků ve 
zdravotnictví apod.  Vám přejeme  hodně zdraví  a pevných nervů ! 

 

                                        
 



 
 
 
 


