
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Prosinec 2010 
 
 



 2 

 
Vážení spoluobčané,  
 
 čas tak rychle ubíhá, je to jako včera, kdy jsme vítali rok 2000 a nyní již 
bilancujeme rok 2010. 
 
 V říjnu 2010 proběhly komunální volby a  svými hlasy jste si vybrali do 
zastupitelstva obce své zástupce. V obci ke dni voleb bylo 759 oprávněných voličů 
a 511 občanů se voleb zúčastnilo, což byla 67,3 % volební účast ( jen pro srovnání 
celorepubliková volební  účast byla 47,32 % ). 44 kandidátů kandidovalo za 4 
sdružení nezávislých kandidátů a to za hasiče, sportovce, rybáře a ČČK spolu s 
Českou asociací Sport pro všechny. 
 

- Sdružení nezávislých kandidátů hasiči obdrželo 1733 hlasů a získalo 4 
mandáty 

- Sdružení nezávislých kandidátů sportovci obdrželo 1402 hlasů a získalo 
3mandáty 

- Sdružení nezávislých kandidátů rybáři obdrželo 872 hlasů a získalo 2 
mandáty 

- Sdružení nezávislých kandidátů ČČK spolu s Českou asociací Sport pro 
všechny obdrželo 1 071 hlasů a získalo 2 mandáty.  

 
Dle výsledků voleb a  ustavujícího zasedání je složení zastupitelstva následující: 
 
starostka obce:        Jitka Vokolková 
místostarosta obce :  František Martinec  

   ( k jehož svěřeným pravomocím patří zastupovat  
   starostku v době její nepřítomnosti, správa veřejného 
   osvětlení, budov, komunikací , veřejné zeleně, stavební  / 
   kolaudace, dohlížení na stavby / a  odpady ). 
 

předsedkyně finančního výboru: Ing. Milada Polická 
předseda revizního výboru: Zdeněk Kukal 
předsedkyně školského a kulturního výboru : Petra Dohaničová 
 
členové:   Ing. Jan Klepal 
    Bc. Pavel Zeman 
    Ondřej Bašista 
    Jiří Srb 
    Daniel Horák 
    Rudolf Řehůřek 
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Ani  příští  rok nebude  pro obyvatele  jednoduchý, vláda  pro  nás  připravila  další 
vládní opatření, která by se měla týkat : 

  Na porodné budou  mít  ženy  pouze  nárok  za  první  narozené dítě, pokud  
  příjem jejich rodiny nepřesáhne 2,4 násobek životního minima. 

Celková výše rodičovského příspěvku bude limitována 216 000,-- Kč ( dvouleté a  
čtyřleté ) . Tříletá bude limitována 235 600,-- Kč.  Kromě toho by měl být snížen 
také příspěvek na péči v prvním stupni ze 2 000,-- Kč na 800,-- Kč, u péče o 
postižené dítě ( též v prvním stupni ) zůstává současná částka 3 000,-- Kč.  

Nemocenská by se měla vyplácet až od 22. dne nemoci. Do té doby budou 
zaměstnavatelé platit svým zaměstnancům náhradu mzdy. V současnosti ji vyplácejí 
pouze do 14. dne nemoci. Výše nemocenské bude 60 % denního vyměřovacího 
základu. 

Státní podpora připsaná v příštím roce za letošní rok se tak má podle návrhu 
zdaňovat sazbou 50 procent. V dalších letech má příspěvek státu klesnout ze 
současných 15 procent na deset procent ročního vkladu střadatelů, nejvýše  však    
2 000 korun ročně. Novela také zdaňuje výnosy ze stavebního spoření. 

 Takzvaná povodňová daň představuje snížení daňové slevy na poplatníka o 1200 
korun ročně. Peníze mají sloužit na odstraňování škod po záplavách. Opatření 
bude platit jen příští rok.  
Dohody o provedení práce již budou muset mít písemnou podobu. 
Kdo bude pobírat podporu v nezaměstnanosti nebude si již moci přivydělat. 
Výše podpory v nezaměstnanosti – zaměstnanci, kteří ukončí svůj 
zaměstnanecký vztah bez vážného důvodu na vlastní žádost (výpověď, dohoda) tak 
klesne podpora v nezaměstnanosti na minimální úroveň tj. 45 % průměrného 
měsíčního čistého výdělku hned od prvního měsíce pobírání podpory 
v nezaměstnanosti. 
U odměňování pracovníků ve veřejné službě a správě dojde k 10 % snížení 
objemu prostředků na platy. 

Také důchodcům, kteří si ročně přivydělají například podnikáním nebo pronájmy 
víc než 840 000 korun, se bude zdaňovat jejich důchod. Bývalým vojákům z 
povolání se mají podle novely zdaňovat výsluhy a odbytné srážkovou daní 15 
procent. Aktivním vojákům se má zdaňovat příspěvek na bydlení poskytovaný těm 
z nich, kteří nebydlí ve služebním bytu. Tato změna by měla platit od roku 2012. 

Také kampeličky mají nově platit daň z úroků. 

Novela obsahuje celkem přes 130 různých změn. 
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Obyvatelstvo 
Ke konci listopadu má obec 894 obyvatel z toho  383   mužů,  394  žen a 117 dětí 
do 15 let. Průměrný věk je 41 let. Během roku se narodilo 6 občánků, přistěhovalo 
se 53 osob, odstěhovalo 17 osob a zemřelo 8 osob.  11 párů uzavřelo manželství a 
1 manželství bylo rozvedeno.  
Nejstaršími občany jsou paní Anna Horáková a Milada Bečanová.  
 
  
 Vodné, stočné 
Na letošní rok 2010 se cena vodného nezvyšovala, stočné se zvýšilo o 1,15 Kč za 
1m3.  
Příští rok nás čeká zdražení vodného i stočného zhruba o 5 %. 
Tzn., že vodné se zvýší  na  34,70 Kč , stočné  na   37,60 Kč.  
   
Na přelomu srpna a září byla dokončena výměna přivaděče pitné vody z Kolína, 
což zainvestovalo Vodohospodářského sdružení Kolín, jehož je obec členem. A o 
prázdninách byly z finančních prostředků obce vyměněny manžety a membrány ve 
všech  domovních šachtách vakuové kanalizace. 
 

 Kontrola šachet vakuové kanalizace: 
Prosíme občany, aby věnovali pozornost chodu vakuové kanalizace a 

kontrolovali ji. Normální doba sání je 5 vteřin, potom již nesmí být slyšet žádné 
syčení, což zjistíte, když odstraníte polystyren v krytu šachty. Případné poruchy  
oznamte v pracovní době na OÚ, mimo pak u pana Kukala, Paňka nebo u 
Vokolků.  
 
Změny územního plánu  
Ještě stále probíhají současně 3 změny ÚP obce. 
1.12. bude závěrečné veřejné projednávání 2. změny ÚP, kde nakonec prošlo pouze 
úprava normativů velikostí stavebních pozemků, normativů typů budov 
v průmyslové zóně a pozemky, které byly převedeny z k.ú. Konárovic do našeho 
katastru na bytovou výstavbu. 
3. změna ÚP spočívá v začlenění části pozemku 106/5 o výměře 2,7 ha v Polní ulici 
na bytovou  zástavbu. S tím, že za nově postavenými domy směrem ke Kolínu 
bude vybudována komunikace a potom ještě 1 řada domků. 
4. změna ÚP spočívá v začlenění pozemku 734/2  ( Pod Oběšákem ) na bytovou 
výstavbu, kde stále ještě probíhají jednání vlastníků s odborem životního prostředí.  
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Jízdní řád 
Od 10.12.2010 bude platit nový jízdní řád, kde nejsou očekávané žádné změny, ale 
na Krajském úřadě Středočeského kraje probíhají jednání s dopravci, kteří zajišťují 
pro obce dopravní obslužnost a je možné, že od nového roku bude běžné jízdné  
v našem pásmu Tři Dvory – Kolín  23,-- Kč ( oproti současným 14,-- korunám ), 
protože Středočeský kraj již dopravcům nebude hradit ztráty z osobní dopravy a 
nebude přispívat na obnovu vozového parku. 
 

Cvičení v obci  
I v letošním roce byla tělocvična ve staré škole  plně využita na  zkoušky taneční 
skupiny D´Angelo, rehabilitační cvičení žen , aerobik s Ivanou, výuku orientálních 
tanců s Katkou, nácvik gymnaestrády, kickbox a zumbu. 
 A na obecním úřadě se opět rozbíhá stolní tenis ve  velké zasedací místnosti . 
 V srpnu byl uspořádán 4. ročník turnaje v tenisu O putovní pohár obecního 
úřadu, který vyhrála dvojice Roman a David Brunclíkovi.  
  
Dotace  
Na letošní rok obec žádala o tyto dotace : 

- na zateplení a opravu fasády na budově mateřské školy 
- na požární stříkačku 
- na sjezd třídvorských rodáků 

Od Krajského úřadu Středočeského kraje jsme nakonec dotaci získali pouze na 
požární stříkačku ve výši 57 000,-- Kč.  
 
CzechPOINT 
Naše pracoviště   CzechPOINTu na obecním úřadě  využívají jak občané, tak 
podnikatelé a to nejen místní. Od ledna do konce listopadu bylo na našem úřadě 
vyhotoveno: 

200 výpisů z rejstříku trestů 
 48  výpisů z katastru nemovitostí 
   1 výpis z insolventního rejstříku 
 13  výpisů z obchodního rejstříku 
   5 výpisů z živnostenského rejstříku 
   4 výpisy bodového hodnocení osob 
 29 konverzí dokumentů . 
 

Dále bylo legalizováno 486 podpisů a  vidimováno 171 listin.  
 

Za tyto správní poplatky obec do svého rozpočtu získala 43 560,-- Kč. 
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Zimní údržba chodníků, komunikací a péče o veřejnou zeleň 
 Zimní údržbu cyklistické stezky provádí pro obec AVE Kolín s.r.o., 
komunikací ZOD Zálabí. Letošní zima nás všechny prověřila.Obec se snažila  
svými pracovníky a v rámci svých možností  odklízet sněhovou nadílku z prostor u 
zastávky autobusu, MŠ, obecního úřadu, ale bez Vaší pomoci by takové množství 
sněhu na ostatních plochách odklízet nezvládla a proto děkujeme, že nám při běžné 
nadílce sněhu opět pomůžete i v letošní zimě. Obci se nabídli místní hasiči, že 
s úklidem sněhu také pomohou.   
 Také bych chtěla poděkovat všem , kteří se před svými domy starají o obecní 
pozemky, sekají je a udržují. Někteří starší občané již oznámili na OÚ, že se již o 
veřejné plochy starat nemohou, obec se o tyto plochy již postarala.  
 Hodně se nyní v obci rozmáhá parkování aut před domy. Potom ale nemůže 
nikdo chtít po obci, aby při sekání nebo zimní údržbě  se vyhýbal parkujícím 
autům.  

Mateřská škola „PASTELKA“ 
Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo MŠ 27 dětí a v červnu se s ní rozloučilo 6 
budoucích školáků. V současné době je opět v  MŠ 27 dětí.  

I v letošním kalendářním roce byla naše MŠ v čele s pí ředitelkou Ilonou 
Štolcovou a pí učitelkou Janou Steklou velmi aktivní. Běžná výuka školky byla 
obohacena např. o tyto akce: masopustní rej, vítání prvního jarního dne a utopení 
paní Zimy v Labi, čarodějnický den, oslava MDD s opékáním buřtíků, pasování 
předškoláků na školáky, školkový výlet za pohádkovými bytostmi do Starých 
Hradů, vítání prvního podzimního dne, Halloween v maskách s večerní 
strašidelnou procházkou vesnicí a nocí odvahy v MŠ, Mikulášský den, vánoční 
besídky pro rodiče a místní občany, předvánoční výlet na Betlémování do Hryzel, 
návštěvy divadla a kina. MŠ utužovala i zdraví dětí a to hlavně navštěvováním solné 
jeskyně a předplaveckým kurzem ve Vodním světě Kolín.  V červnu se již podruhé 
děti pod vedením trenéra Rudy Řehůřka zúčastnily atletických závodů v Kolíně.  

MŠ se již tradičně podílela i na akcích pořádaných OÚ Tři Dvory – vítání 
občánků, oslava Dne matek, Andělské zvonění u kapličky, zdobení vánočního 
stromu před OÚ. Mimořádnou akcí v průběhu prázdnin byl Den otevřených dveří 
v MŠ Tři Dvory u příležitosti Sjezdu třídvorských rodáků. Do školky se přišlo 
podívat mnoho nejen bývalých žáčků, ale i občanů, kteří bydlí ve Třech Dvorech 
teprve krátce. Všichni byli mile překvapeni, jakými změnami v uplynulých letech 
školka prošla a nadchla je hlavně výzdoba celého areálu MŠ. 

V letošním roce byly vykáceny dřeviny ve vnitřním areálu MŠ, které se 
rozlámaly pod tíhou sněhu. Ze školní zahrady byly demontovány již nevyhovující 
dřevěné prvky, které budou v příštím roce nahrazeny novými.  

 
Klidné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2011 přejí všem 

občanům děti a paní učitelky z MŠ „Pastelka“  ☺ 
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 Sbor dobrovolných hasičů 
 
 Sbor dobrovolných hasičů ve Třech Dvorech měl v roce 2010 celkem 47 
členů, kdy se jednalo o 15 žen a 32 mužů. Z členů byla vytvořena 3 požární 
družstva, kdy dvě byla družstva žen (družstva A a B) a jedno družstvo mužů. 
Družstvo žen se s úspěchem zapojilo do 2.ročníku Polabské ligy, kde po 6-ti 
závodech  skončilo na pěkném 2. místě. Dále se v dubnu mužstva žen a mužů 
zúčastnila Okrskové soutěže na místním koupališti, na jejímž pořádání a zajištění  
se podílela. Dále naše organizace v září uspořádala 2. ročník Letního putovního 
poháru SDH Tři Dvory. Družstvo žen svým výkonem zařídilo, že putovní pohár 
zůstal v naší obci. 
 Mimo věcí přímo souvisejících s požárním sportem se členská základna 
zapojila i do dalších akcí pořádaných obcí. Jednalo se o zajištění Novoročního 
ohňostroje v obci, požární dozor při čarodějnicích, zajištění plesu obce,  
Pohádkové stezky,  Sjezdu rodáků, soutěže Železná rodina a dalších. Dále 
zajišťovala svou technikou, kterou má k dispozici,  čerpání vody ze zaplaveného 
sklepa, zapůjčila plovoucí čerpadlo místní organizaci rybářů a podílela se na dalších 
drobných výpomocích občanům, kteří o to požádali. 
 Ve spolupráci s obecním úřadem jsme požádali o dotaci na zakoupení 
nového přenosného čerpadla, neboť stávající již nevyhovuje současným potřebám 
kladeným na požární techniku a i u požárního sportu, kdy soutěžící družstva svým 
nedostatečným výkonem znevýhodňuje. Krajským úřadem Středočeského kraje 
nám byla přidělena dotace ve výši 57.000,-Kč, která bude k tomuto účelu využita. 
Rok 2010 zakončí SDH  Výroční valnou hromadou, která se bude konat 
11.12.2010, na kterou budou pozváni všichni členové a letošním jubilantům bude 
jako každoročně předán věcný dar. 
 Sbor dobrovolných hasičů se rovněž zúčastnil jako „ Sdružení nezávislých 
kandidátů  hasiči „  voleb do zastupitelstva obce. Od Vás voličů jsme získali 1733 
hlasů a  celkem 4 mandáty  v 11 členném zastupitelstvu  a na starostku obce jsme 
navrhli svou dlouholetou členku Jitku Vokolkovou. 
 
 
Ještě bychom Vás chtěli upozornit na některé povinnosti , kterými můžeme my 
všichni předcházet požárům.  
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Čištění a kontrola komínů 
 Povinností majitelů objektů je dle platných právních předpisů udržovat 
komíny a kouřovody v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna 
požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. 
 Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem 
stanoveným zvláštním právním předpisem (Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění 
komínů). Uvedená vyhláška pak v případě, že je na komínové těleso připojen 
spotřebič na tuhá či kapalná paliva s výkonem do 50 kW, stanovuje periodu čištění 
šestkrát do roka a jedenkrát do roka také prohlídku. Čištění a prohlídku není možné 
provádět svépomocí, ale musí být provedena prokazatelně oprávněnou osobou. V 
případě, že ze strany HZS kraje bude zjištěno nedodržení výše uvedených 
povinností, je možné uložit fyzické osobě sankci do výše až 10 000 Kč. V případě, 
že dojde k požáru v důsledku nedodržení výše uvedených povinností, lze uložit 
sankci až do výše 25 000 Kč. Po požáru je dále nutné počítat se zákazem používání 
komínového tělesa, a to až do doby provedení revize a odstranění případně 
zjištěných závad. 

 
Předcházení vzniku požáru 
 Abychom požáru  předešli, je nutné znát několik základních povinností. 
Ti, kteří chtějí spalovat listí nebo suchou trávu, se musí řídit mimo jiné zákonem o 
požární ochraně.  Z jeho ustanovení vyplývá, že není povoleno vypalování porostů.  
Můžou se však spalovat hořlavé látky na volném prostranství.  V tomto případě je 
povinnost stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.  Spalování hořlavých látek 
na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby předem oznámit územně příslušnému 
hasičskému záchrannému sboru kraje www.hzssk.webrex.cz , který může stanovit 
další podmínky pro tuto činnost, případně ji zakázat.  Tento postup lze doporučit i 
ostatním fyzickým osobám. Ti si musí mimo jiné počínat tak, aby nedocházelo ke 
vzniku požáru, zejména při skladování a používání hořlavých nebo požárně 
nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem 
zapálení.     

Pro všechny platí, že je zakázáno rozdělávat oheň v lese a do vzdálenosti 50 
m od okraje lesního pozemku. Jenže nejen požár může způsobit škody, ale také 
spalování nevhodného odpadu může ohrozit např. ovzduší.   
 
 Děkujeme   voličům   za   přízeň   v   letošních  komunálních  volbách a  
přejeme všem  občanům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2011. 
 
 
         Pavel Zeman – starosta SDH 
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Zpráva o činnosti MO ČRS Tři Dvory za rok 2010 
   Místní organizace Českého rybářského svazu Tři Dvory má v současné době 309 
členů, z toho 20 dětí a mládeže od 15-17 let, 13 žen a 24 důchodců. Po únorových 
volbách máme 11-ti členný výbor místní organizace.  Hospodaříme na revírech 
411159 „Koupaliště Tři Dvory“  a  411118 „ Veletovský rybník, Jezero Ostrov“. Po 
celý rok na svěřených revírech sekáme břehy, odstraňujeme náletové dřeviny, 
zarybňujeme, staráme se o kvalitu vody, v zimních měsících prosekáváme otvory v 
ledu.  Úlovky našich členů za rok 2010 budou k dispozici až v březnu roku 2011. 
V roce 2009 členové MO Tři Dvory celkem ulovili 2643 kusů ryb o váze 5618,3 kg, 
z toho v našich vodách 1496 kusů ryb o váze 3209,9 kg.  
   V měsíci dubnu 2010 jsme uspořádali rybářské závody na revíru Koupaliště a 
v měsíci květnu 2010 u příležitosti dne dětí také závody na nádrži Za Baštou. 
Soutěžící si pak podle dosaženého umístění odnesli hodnotné ceny, které věnovali 
sponzoři a naše organizace za přispění obecních úřadů ve Tři Dvory, Konárovice a 
Veletov, za což všem děkujeme.  Na dětské rybářské závody pak navazoval 
program dětského dne, který jsme připravili ve spolupráci s obecním úřadem. Zde 
si děti mohly zastřílet ze vzduchovky na balónkové střelnici, projet se s rodiči na 
pramici mezi bójemi, zaházet si na medvěda a zasoutěžit si na dalších stanovištích 
pro ně zde připravených, za což dostaly sladkou odměnu. Bohužel pro nepřízeň 
počasí se některé plánované věci nepodařily zrealizovat. Spolupodíleli jsme se i na 
dalších akcích pořádaných pro děti obecním úřadem.  V srpnu 2010 se konal sraz  
Třídvoráků. U této příležitosti jsme na rybářské baště připravili výstavu z historie a 
současnosti našeho spolku, pouštěly se historické filmy. Okolo nádrže „Za Baštou“ 
jsme se v průběhu roku sekali trávu okolo břehů, opravili jsme poškozený beton 
nad sklepem a v neposlední řadě se nám podařilo zrekonstruovat komín krbu u 
pergoly, což jistě zpříjemní zde strávené chvíle při oslavách či přátelských posezení 
zde konaných.   
.  Všem občanům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v roce 2011 a rybářům 
pěkné úlovky. 
       za MO ČRS Jiří Srb, předseda 

 Tělovýchovná jednota – oddíl kopané má v současné době 158 
členů, z toho 56 aktivních.  
 Oddíl kopané má v okresních soutěžích 3 mužstva a to 2 mužstva dospělých 
A a B a 1 mužstvo mládežnické ( dorostu ).  V novém fotbalovém ročníku 2010/11 
nebylo do soutěže přihlášeno mužstvo žáků z důvodu odchodu více než poloviny 
hráčů, kteří dovršili věkovou hranici 15-ti let a to již za žáky nemohou hrát. 
 Oddíl kopané v tomto roce uspořádal maškarní karneval, posvícenskou 
zábavu a v měsíci srpnu tradiční fotbalový turnaj O putovní pohár třídvorských 
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sportovců. Dále pak TJ poskytuje autobus na výlety a výstavy, které spolupořádá 
s obecním úřadem nebo MO ČČK. 
 Dětem z místní mateřské školy poskytujeme autobus zdarma na školní 
výlety, kurzy plavání nebo ozdravný pobyt v solné jeskyni. 
 Hráči všech mužstev se o „ svůj fotbalový stánek „ starají v rámci běžné 
údržby. Můžeme říci, že náš fotbalový areál patří k jedněm z nejhezčích na okrese 
Kolín.  
 Pevně věříme , že i když se našemu A mužstvu v podzimní části okresního 
přeboru nedařilo, fanoušci nás neopustí a s jejich podporou pomohou tuto krizi 
překonat, za což jim  děkujeme. 
 Do nového roku 2011 přeje výbor oddílu kopané svým fanouškům a 
samozřejmě i spoluobčanům vše nejlepší, hlavně pevné zdraví a ať se splní alespoň 
některá z jejich přání. 
       za TJ František Martinec 
 

Místní skupina Českého červeného kříže 
 MS ČČK ve Třech Dvorech má 67 členů. V roce 2010 se uskutečnily 2 
členské schůze s účastí 75 % členů, což svědčí o aktivním přístupu členek. 
 Rozsah činnosti spolku je velice rozsáhlý a zasahuje do různých oblastí 
života v obci i mimo obec. Pomáhaly jsme oblastnímu ČČK v Kolíně při organizaci 
Soutěže zdravotních hlídek, vyklizení skladu v Konárovicích a zajišťovaly jsme 
zdravotní dozor na okresní soutěži sportovních her. 
 V obci jsme se zúčastnily hasičských soutěží, dětského dne a Železné rodiny. 
 Pro občany jsme uspořádaly Den zdraví, kde bylo prováděno měření 
krevního tlaku, hladiny cholesterolu a cukru v krvi.  
 V oblasti kultury jsme uspořádaly 3 zájezdy do divadel v Praze, výlet do 
Botanicusu v Ostré a dva zájezdy do Polska. 
 Velice aktivně jsme přistoupily k organizování Sjezdu třídvorských rodáků 
v srpnu letošního roku. Naše členky uspořádaly ve všech prostorách obecního 
úřadu Výstavu z historie a současnosti naší obce. Výstava byla velice úspěšná, 
v knize návštěv je zaznamenáno téměř 300 podpisů s mnoha poděkováními.  
 Společně s obecním úřadem již několik let pořádáme sbírku šatstva pro 
Diakonii Broumov. Letos byla opět 2 krát. 
 Při povodních v červenci letošního roku jsme také pomohly postiženým 
oblastem. Finanční sbírka našich občanů dosáhla částky 48 100 Kč, za což 
děkujeme ještě jednou všem, kteří přispěli. Peníze byly odeslány na Centrum ČČK 
v Děčíně a byly poskytnuty rodině Benešových v obci Nebočady. 
 Poslední akcí, kterou chystáme do konce letošního roku, je předání malých 
vánočních dárků všem seniorům. 
 Všem občanům přejeme hezké Vánoce a hodně zdraví v roce 2011. 
    Ing. Milada Polická, předsedkyně MS ČČK 
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Činnost leteckomodelářského klubu – LMK Tři Dvory 
v letošním roce 
 
 Členové klubu se účastní v průběhu roku volného létání se svými modely na 
našem letišti „Jelen“. Po celý rok udržujeme letištní plochu sekáním trávy a úpravu 
povrchu plochy. Navštěvujeme akce jiných modelářských klubů. 
 Začátkem června jsme se zúčastnili Dětského dne, který uspořádal obecní 
úřad ve spolupráci s ostatními zájmovými organizacemi na Baště. Vystavili jsme 12 
modelů lodí: rybářské, sportovní, požární, rychlostní a loď k zavážení krmení pro 
ryby. I když nám dešťové přeháňky přerušovaly jízdy na vodní hladině, mely děti o 
tyto ukázky zájem a někteří zájemci si vyzkoušeli řízení modelů. 
 V srpnu, u příležitosti Sjezdu přídvorských rodáků, jsme instalovali ve velké 
zasedací místnosti obecního úřadu výstavu leteckých modelů a letecké techniky. 
Byly vystaveny modely vojenských letadel z 1 a 2. světové války, motorové 
sportovní modely, modely větroňů s pomocnými motory, vrtulník a model 
zemědělského letadla pro postřik zemědělských ploch. Součástí výstavy byly 
fotografie z minulosti a přítomnosti, ukázka modelářských motorů, kterých bylo 34 
kusů od různých výkonů. Byly vystaveny i modely lodí, elektonika k řízení modelů 
od podomácku vyrobených až po současné počítačové soupravy. K vidění byly i 
plánky letadel a lodí, novinové články o naší činnosti a poděkování za vystupování 
při různých akcích. Potěšila nás velká návštěvnost spoluobčanů na výstavě a jejich 
kladné hodnocení.  
 V sobotu 7. srpna jsme v další části programu chtěli vystavit na hřišti modely 
letadel a předvést letové ukázky s menšími modely. Pro nepříznivé počasí jsme tuto 
akci nemohli uskutečnit. Tak snad někdy jindy.  
 Týden po našich oslavách jsme byli pozváni do nedalekého Veletova na 
Sjezd veletovských rodáků, kde jsme vystavili 20 modelů letadel a protože bylo 
nádherné počasí, 3 naši členové předvedli letové ukázky s polystyrénovými modely 
na elektropohon. I zde byla naše účast kladně hodnocena.  
 Závěr letošní sezony jsme provedli 28. října, kdy jsme oficiálně uzavřeli 
sezonu na letišti. Při pěkném počasí jsme si zalétali a na krátké schůzce 
s občerstvením jsme hodnotili činnost a hospodaření klubu. 
 Děkujeme Obecnímu úřadu Tři Dvory za finanční příspěvek na naši činnost.  
 Rádi přivítáme mladé zájemce o letecké nebo lodní modelářství do našeho 
klubu. 
  
 Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2011 našim spoluobčanům přejí 
modeláři. 
 
 



 12 

Činnost MO České asociace sport pro všechny v letošním roce 
  
 Místní odbor České asociace sport pro všechny ve Třech Dvorech má 50 
dospělých členů a 19 dětí. V roce 2010 odbor působil v řadě sportovních činností. 
Ve stolním tenise byly uspořádány 2 turnaje – Novoroční a Velikonoční, kterých se 
zúčastnilo 20 mužů. V srpnu byl uspořádán Turnaj v tenise o pohár obecního 
úřadu za účasti 12 mužů. 
 Nezaháleli jsme ani ve sportování dětí. Děti z naší mateřské školy se 
každoročně účastní Krajského přeboru mateřských škol a Okresního přeboru 
v atletice. 
 Zapojili jsme se i do nových soutěží Klubb a Woodbool. Naši členové se 
zúčastnili Regionálního kola v Nymburce ( 6 dospělých ). 
 Velice aktivně jsme přistoupili k organizování Sjezdu třídvorských rodáků 
v srpnu letošního roku. Veřejných vystoupeních na místním fotbalovém hřišti se 
zúčastnilo 15 žen ve skladbě s míči, 7 párů rodičů s dětmi a 13 žen a 8 mužů ve 
skladbě pro Světovou gymnaestrádu 2011 ve švýcarském Lausanne.V prostorách 
obecního úřadu jsme u příležitosti Sjezdu rodáků uspořádali Výstavu z historie a 
současnosti tělovýchovy ve Třech Dvorech. 
 Ale i současnost je velice pestrá.  
 2x týdně probíhá velice oblíbené cvičení žen na míčích, kdy je opravdu plná 
 tělocvična 
 1 x týdně cvičení rodičů a dětí 
 1 x týdně nácvik Gymnaestrády, kterého se kromě kolínských účastní i 6 žen 
 a 1 muž ze Třech Dvorů 
 1 x týdně aerobik. 
 
 Místní odbor ČASPV připravuje pro rok 2011  dvě akce,o kterých bychom 
chtěli informovat naše občany především děti. 
 
První akcí je Tenisová průprava  
V jarních měsících připravujeme pro děti od 5 do 10let  kurzy tenisové průpravy. 
Podrobnější informace a přihlášky je možné získat u p.Řehůřka a p.Nehasila . 
 
Druhou akcí je nácvik na Sokolský slet v r. 2012. 
Nácvik začne v měsíci květnu a bude se jednat o skladbu žákyň. 
Podrobnější informace u p.Řehůřka a p.Irmy Seifertové. 
 
 Všem občanům přejeme hezké Vánoce, hodně zdraví a zveme srdečně 
k účasti na našich sportovních aktivitách v roce 2011. 
 
 
       za MO ČSAP Rudolf Řehůřek 
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Upozornění POLICIE ČR 
 Policie ČR upozorňuje občany na množící se případy, kdy podvodníci 
vydávající se za pracovníky ČEZu, RWE, Vodosu nebo různých úřadů, se snaží 
dostat do domů ( především seniorů ) a potom je následně okrást. Z tohoto 
důvodu raději nikomu cizímu neotvírejte a v případě podezření ihned volejte linku 
158 nebo Obvodní oddělení Policie v Týnci n/Labem tel. 974 874 751. 
 

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší 
velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Právě 
na příští rok ( březen ) je připravováno další sčítání. Přípravu, organizaci, samotné 
provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě 
zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů , Český statistický úřad. 
Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p.  

Na našem území se soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin 
obyvatelstva uskutečnily již ve středověku. V historii byly prováděny především k 
vojenským a daňovým účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část populace. 
Zdokonalení soupisů obyvatelstva u nás i v Evropě pak souviselo s nástupem 
absolutismu a s rozvojem státního aparátu. Rokem 1869 začíná období tzv. 
"moderních sčítání" vyznačujících se dodržováním hlavních zásad vytyčených 
mezinárodními statistickými kongresy a na podkladě konkrétní zákonné normy. Na 
sčítání v Rakousku-Uhersku pak navazují sčítání v době první republiky a postupně 
i další sčítání prováděná až do dnešní doby. Zatím poslední sčítání lidu, domů a 
bytů se konalo k 1. 3. 2001. 
Sčítací komisař ( o jeho osobě budete včas obecním úřadem informováni )  
navštíví Vaši domácnost a předá Vám sčítací formuláře a vysvětlivky. Požádá Vás o 
potvrzení jejich převzetí podpisem. Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný 
průkaz, kterým se na požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami 
nevyzvete.  

Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě 
sčítacího komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž adresa a provozní doba jsou 
uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky. Ve sčítacích 
formulářích se již nezjišťuje vybavenost domácností spotřebiči, osobním 
automobilem, chatou apod. Jediná otázka pro Sčítání lidu, domů a bytů, týkající se 
tohoto tématu, je vybavenost domácnosti osobním počítačem a přístupem na 
internet, ta je však opodstatněná vzhledem k překotnému vývoji v této oblasti a 
vzhledem k možnostem, které využití internetu dává občanům, např. v komunikaci 
s úřady. Nezjišťuje se přitom vlastnictví počítače konkrétní osobou ani počet 
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počítačů  v domácnosti. 
Všechny údaje zjištěné při sčítání podléhají velmi přísné ochraně podle Zákona o 
sčítání lidu, domů a bytů a Zákona o ochraně osobních údajů. Údaje mohou být 
využity výhradně ke statistickým účelům. Všechny osoby, které se podílejí na 
sběru a zpracování údajů, jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, o nichž 
se v souvislosti se sčítáním dozvěděly. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 
sčítání. 

Odpady  
I pro rok 2011 zůstává poplatek za odvoz a likvidaci netříděného komunálního 
odpadu stejný jako v roce letošním a to 500,-- Kč na osobu a objekt sloužící 
k rekreaci .  
 Termín zaplacení  1. února -  31. března 2011 
- kdo si chce platbu rozvrhnout na 2 splátky, druhá část poplatku se hradí do 

30. září . Kdo chce hradit poplatky  přes účet, do variabilního symbolu 
napíše číslo popisné. Číslo účtu obce je 8429151/100. 

 
Zhruba každý měsíc jsou ve firmě pana  Kratochvíla přistaveny kontejnery na 
objemný odpad: 

- lepenkové a papírové obaly větších rozměrů 
- demižony, okna, zrcadla 
- starý nábytek 
- plastové a kovové sudy  
- koberce, linoleum 
 
Zastupitelstvo zvažuje od příštího roku zavést popelnice na bioodpad, 

protože do  Gottwaldova sadu občané vyvážejí vše ( větve, kamení, odpad 
v plastových pytlích) a potom toto musíme vybírat, abychom mohli pouze čistý 
bioodpad odvézt na kompost.  

 Do konce října bylo z obce odvezeno 265,43 t komunálního odpadu, za což 
obec zaplatila 542 891,-- Kč a 51,1 t objemného odpadu, za což bylo uhrazeno 
74 214,90 Kč.  

  
 

Poplatky ze psů 
 Poplatky za psa zůstávají stejné, platí se za psy starší 3 měsíců: 

     1. pes 40 Kč 
     2. a další 60,-- Kč – termín zaplacení do konce dubna 2011. 
 



 15 

Zase se budeme opakovat, ale upozorňujeme na „potulování psů bez páníčka „ 
a množící se „hromádky“ po venčení psů. V obci je zhruba 200 psů a kdyby se 
každý  choval takto nezodpovědně, nebudeme mít již kam šlápnout. Jen se 
podívejte na Průhon, myslím si, že psí exkrementy na nových chodnících  nedělají  
dobrý dojem.  

 
 

 

 VIII. sjezd třídvorských rodáků 
      V letošním roce jsme ve spolupráci se zájmovými organizace v obci uspořádali 
VIII. Sjezd třídvorských rodáků. V pátek 6.8.2010 byla na obecním úřadě otevřena 
výstava Minulost a současnost naší obce, která měla velký úspěch a na jejím 
uspořádání se podíleli místní skupina Českého červeného kříže, letečtí modeláři a 
Česká asociace Sport pro všechny. Výstavu se zájmem shlédlo okolo 300 
návštěvníků. V pátek se ještě ve Staré hospodě konalo slavnostní zasedání obecního 
zastupitelstva a pak následovala Filmová kronika obce. 
 Sobota nám bohužel propršela a tak slavností žehnání nových symbolů obce 
a potom následný kulturní program na hřišti nám již tak nevynikl. Ale na večerní 
zábavě dešťové kapky již nevadily a taneční skupina LAURA roztančila naplněný 
sál. V neděli místní TJ - oddíl kopané uspořádal tradiční Turnaj třídvorských 
sportovců ve fotbale. A  na závěr sjezdu si mohli někteří vychutnat let 
horkovzdušným balonem. 
 Co na závěr dodat, nebýt špatného počasí, se VIII. sjezd rodáků vydařil. 
Dokument, který zpracovává pan Petr Hejcman,  z celé akce by měl být do konce 
roku hotov a během ledna nebo února bude představen zájemcům. 
 U příležitosti sjezdu rodáků byla vydána brožura o historii obce nazvaná 
Střípky historie obce Tři Dvory, kterou si můžete zakoupit na obecním úřadě.  

 V současné době zastupitelstvo připravuje plán investičních akcí na rok 
2011, mezi které bude patřit rekonstrukce Polní ulice ( pokud dostaneme dotaci ) a 
rozšíření mateřské školy, jelikož ve školním roce 2012/2013 nebude stačit její 
kapacita. Z  kulturních  akcí na počátku roku připravujeme již tradiční – Ples obce  
- 28. ledna 2011.  

 Sice se blíží závěr roku, ale „zábavnou pyrotechnikou ( petardy … ) “ mládež 
obtěžuje své okolí již minimálně měsíc. Znovu upozorňuji, že používání i této 
pyrotechniky je  během roku zakázané a pokud si mládež nedá říci, budeme to řešit 
razantněji.  
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Prosincové akce 
 
 

            

 
 

Neděle  
28.11.2010 
v 17 hodin 

 
 
 

ve Staré hospodě 

Mikulášská nadílka 
pro děti  
s programem 
Klemprdova 
kočovného divadla 
Jaroslava Slavíka 

 
 

 
 

 

 
Neděle 

28.11.2010 
po skončení 

mikulášské nadílky 
v cca 18.30 hod. 

 
na dětském hřišti 

Rozsvěcení 
vánočního stromu 
– děti svá přání 
pošlou Ježíškovi 
„lampiony štěstí“, 
které na místě 
dostanou 

 

 

 
Sobota 

4.12.2010 
ve 14 hodin 

 
u místní kapličky 

Andělské zvonění- 
vystoupí děti z MŠ 
a 5. ZŠ 
- prodej punče, 
grogu, vánoček , 
perníčků a 
drobných dekor. 
předmětů 

 

 

 
Čtvrtek 

9.12.2010 
v 9 hodin 

 
před budovou 

obecního úřadu 

Vánoční trh- 
s možností nákupu 
textilu, froté 
výrobků, obuvi, 
medových 
produktů a 
drogerie.   

 

 
 

 
Neděle 

26.12.2010 
v 11 hodin 

 
v místní kapličce 

 
Vánoční mše se 
zpěvem koled 

 

 

 
Sobota 

1.1.2011 
v 18 hodin 

 
u budovy 
obecního 

úřadu 

se rozzáří 
Novoroční 
ohňostroj, 
vystoupí taneční 
skupina D´Angelo 
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 Během celého uspěchaného roku, plného každodenních starostí je pocit 

bezpečí, spokojenosti, štěstí a lásky zaslouženým darem vánočních svátků. A proto 
se pokusme vytvořit podobnou atmosféru v našich domovech a našich rodinách. 
Zachovejme si posvátnou úctu k těmto svátkům, svátkům pokoje, lásky a 
porozumění. A do přicházejícího nového roku Vám přeji hodně štěstí, pevné 
zdraví, hodně osobních a pracovních úspěchů.  

 
 Na závěr bych Vám všem chtěla poděkovat za hlasy v podzimních 

komunálních volbách. Člověka zahřeje u srdce, že má takovou podporu ve svých 
spoluobčanech a těší, co nových lidí se do naší obce přistěhovalo a líbí se jim u nás, 
každá vydařená akce nebo  sebemenší investice, která vede k rozvoji obce. Též 
bych chtěla poděkovat všem zastupitelům ( i minulým ) za spolupráci.  

   A je mi ctí Vám být po další volební období starostkou.  
 
          Jitka Vokolková 
 
 
      
 
 

                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 18 

 

 

 

 

 

 

 


