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                             Prosinec 2012 
 
 
 
 
 
Vážení spoluobčané,  
brzy se rozloučíme s rokem 2012 a budeme očekávat příchod nového roku, roku 
2013.  
Ráda bych psala, že to bude rok již lepší po stránce ekonomické, sociální, ale 
bohužel naši politici zkouší, co  vydržíme.  Opět se zvýši daňová zatíženost 
obyvatel – stoupne DPH, zvýši se procenta při prodeji nemovitostí, odstartuje se 
důchodová reforma, odškodní se církve atd, atd.  
Bohužel tímto „úsporným balíčkem“ obce přijdou o část schválených 
přerozdělených daní, které novelou o rozpočtovém určení daní měly velkým 
městům „sebrat“ část daní a přidat je obcím menším. Dříve obec dostávala na 1 
obyvatele 6 800,-- Kč a nově to má být 8 100,-- Kč. Bohužel však o 1/3 navýšení 
těchto daní přijdeme.  
 
Obyvatelstvo 
Ke konci listopadu má obec 911 obyvatel z toho 383  mužů, 408 žen a 120 dětí do 
15 let. Průměrný věk je 41 let. Během roku se narodilo 5 občánků, přistěhovalo se 
28 osob, odstěhovalo 12 osob a zemřelo 6 osob.  3 páry uzavřely manželství a 4 
manželství byla rozvedena.  
K nejstarší občanům naší obce  patří z žen  paní Anna Horáková ( 96 let ) a paní 
Milada Nedvídková ( 91 let) dále Hrubešová Anna, Špinková Anna, Černovská 
Miroslava, Kemzová Miloslava a Procházková Marie. Z mužů nejstaršími občany 
jsou pan Peřina Miroslav a Lorenc Josef ( 84 let ). 
 
Věkové složení obce: 
Pohlaví do 6 let 6-18 18-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
ženy 25 42 60 80 51 67 69 38 26 2 
muži 31 53 65 81 55 61 65 26 14 0 
 
Z přehledu vidíme, že až do věku 60 let, v obci převažují muži, po šedesátce, ženy. 
 
Nejčetnějšími jmény : Jiří 35x, Jana 34x, Jan 27x, Josef 25x, Marie 23x, Petr 21x, 
Vladimír a Hana 20x, Jaroslava 19x, Martin 18x, Pavel 17x, David a Jaroslav 16x, 
Milan 15x a Věra 14x. 
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Investiční akce: 
 Největší investiční akcí letošního roku bylo nejen rozšíření mateřské školy, 
kdy od září navštěvuje naši školku již 40 „kuřátek“, ale také rekonstrukce fasády na 
staré části školky firmou Keltex s.r.o. v částce 707 352,-- Kč a dovýměna zbytku 
okének a vchodových dveří. Jak si děti již několik let přály, budova staré školy 
dostala „ sluníčkový kabátek“. Rekonstrukce staré budovy dostala přednost před 
novou částí, protože ta tu opravu již potřebovala nutně. Pohled z ulice rozhodně 
nenasvědčoval tomu, že se jedná o budovu školky.  
 Dále obec provedla rekonstrukci podlahy v sále Staré hospody, kde část 
podlahy byla nahrazena novými parketami, v salonku byla vyměněna okna za 
protihluková, opraven Kříž u autobusové zastávky. Nad budovou bývalé tělocvičny 
byla opravena střecha, protože do budovy zatékalo, což se zjistilo, až když nájemce 
Omega – tělovýchovný klub, občanské sdružení demontoval kurty. 
 V prosinci bude schválen rozpočet na rok 2013, ve kterém by se měly objevit 
finanční prostředky na dokončení zateplení a fasády na nové části mateřské školy, 
projekt na rekonstrukci Polní ulice ( bohužel zde nejsou vyřešeny vlastnické vztahy 
na pozemcích a v dolní části ještě není zastavěno, proto zřejmě v příštím roce ještě  
k rekonstrukci nedojde). Rekonstrukce této komunikace by obec měla vyjít na cca 
3 200 000,-- Kč. Bohužel na tento tip komunikace se dotace nevztahují ( nejsme 
obec do 500 obyvatel a komunikace nevede ani ke kulturní památce ani výrobní 
zóně). Dále plánujeme výměnu panelové silnice k MŠ za asfaltovou, opravu 
komunikace ve výrobní zóně , v lednu nás čeká poslední splátka Staré hospody, 
spoluúčast na změně účelu užívání bývalé tělocvičny ( výměna oken místo luxfer ) a 
další. V rozpočtu bude schválen příspěvek na provoz mateřské školy 420 000,-- Kč, 
dopravní obslužnost  …  
 
 Akce pro děti i dospělé  
Obec ve spolupráci se zájmovými organizacemi a sdruženími pořádá během roku 
mnoho akcí a těší nás, že je o ně mezi občany, ale spíše o akce pro děti. Tímto bych 
chtěla poděkovat všem zájmovým organizacím a sdružením  za spolupráci v tomto 
roce. Na příští rok je připraven tradiční  obecní ples s bohatou tombolou 1.2. a  3. 
února bude uspořádán ve spolupráci s TJ zájezd na hory, 23.2. maškarní pro děti … 
 
    Změny územního plánu 
2. změna územního plánu, která spočívala v začlenění pozemků převedených od 
obce Konárovice  na bytovou výstavbu nabyla účinnosti 8.12.2011. V květnu 2012 
Krajský úřad obdržel podnět k přezkoumání opatření obecné povahy a na základě 
zkráceného přezkumného řízení byla 2. změna ÚP zrušena.  Obec se v zákonné 
lhůtě odvolala, ale Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutí Krajského úřadu 
pouze potvrdilo. Důvod zrušení byl, že nebylo respektováno stanovisko Městského 
úřadu životního prostředí a zemědělství v Kolíně  na jednostranné ozelenění 
nových komunikací a druhým důvodem, že nebyla vymezena plocha veřejného 
prostranství.  
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Z tohoto důvodu bude ukončena i práce na 4. změně územního plánu ( pro 
Svitákovi  ), protože jejich pozemek již vůbec nenavazuje na zastavěné území obce. 
Vzhledem k výše uvedenému se zastupitelstvo rozhodlo zahájit  v příštím roce  
práce na úplně novém územním plánu. Občané tak mohou požádat o začlenění 
svých pozemků např. na bytovou výstavbu apod. Všechny podklady budou 
shromážděny a v rámci projednávání, případně začleněny do územního plánu.  
 

 Vodné, stočné 
Bohužel ještě neznáme cenu vodného a stočného na příští rok, měla by se zvýšit o 
míru inflace tj. o cca 3 %, protože provozovatel vodovodu a kanalizace VODOS 
Kolín obci ještě kalkulaci na příští rok nepředložil.  
 V letošním roce byla provedena generální oprava vývěvy na vakuové stanici a 
dovyměněny řídící jednotky v domovních šachtách v částce 321 828,-- Kč. 
    
 

Dopravní obslužnost 
Za zálabské obce ostatní dopravní obslužnost zajišťuje obec Žiželice n/C. To 
znamená, že každá obec dle počtu obyvatel na tuto ostatní dopravní obslužnost 
přispívá. Již v tomto roce se město Týnec nad Labem odmítlo na ostatní dopravní 
obslužnosti podílet, z důvodu špatné finanční situace města a dostupnosti vlaku . 
Nakonec na tento rok příspěvek doplatili, ale v současné době probíhají jednání, 
jakou formou se budou obce podílet a podle toho bude také vytvořen jízdní řád.  
Pokud nedojde k dohodě může se stát, že autobusy odvezou ráno občany do práce, 
děti do škol a odpoledne zpět a spoje mimo tyto časy, soboty a neděle nebudou 
jezdit vůbec.  

Cvičení v obci  
Ani letos prostory tělocvičny ve staré škole nezahálely. Jsou využívány na  zkoušky 
taneční skupiny D´Angelo, rehabilitační cvičení žen s Miladou , cvičení s Ivanou 
pro dobrou kondici, cvičení s dětmi, zumbu s Lídou a nácvik na všesokolský slet. 
 Letošní ročník turnaje v tenisu O putovní pohár obecního úřadu vyhrála 
dvojice David Plachý a Ondřej Bašista. 
 Také se konal 2. ročník 3D BABY TENIS OPEN, kterého se zúčastnili malí 
tenisté ze Třech Dvorů a Týnce nad Labem. Vítězem se stal David Nehasil ze 
Třech Dvorů.   
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Objížďka z důvodu napojování obchvatu města Kolína 
 V měsíci srpnu a části září vedla přes naši obec objížďka. Pro bezpečnost 
dětí i dospělých byli zaměstnanci obce proškoleni, aby mohli bezpečně převádět na 
přechodu u zastávky autobusu. Díky semaforům v obci a „převaděčům“ nedošlo 
k žádné nehodě. Bohužel silnice průjezdem těžkých nákladních vozidel ještě více 
utrpěla, ale na tuto skutečnost můžeme pouze upozorňovat, protože to je silnice 
krajská. 
 
CzechPOINT 

Pracoviště   CzechPOINTu na obecním úřadě  hojně využívají, jak občané, tak i 
firmy z Konárovic nebo Kolínského Zálabí. 
V letošním roce  ( dosud ) bylo vydáno: 
-    88   ks rejstříků trestů 
-    41   ks výpisů z katastru nemovitostí 
-    31 ks výpisů z obchodního rejstříku 
-      1   ks výpisů z živnostenského rejstříku 
-      4 ks bodového hodnocení osob 
-    57 provedeno  konverzí 
Ověřeno bylo 544 podpisů  a 172  listin. 
Za tyto správní poplatky obec získala 60 710,--  Kč.  

Odpady  
Novelou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění mohou 
obce od 1. ledna 2013 vybírat poplatek za odpady až do výše 1 000,-- Kč za osobu 
nebo stavbu k bydlení či rekreaci. Zastupitelstvo, vzhledem k finanční situaci 
mnoha rodin i jednotlivců, nepřistoupilo k navýšení tohoto poplatku a tak poplatek 
ve výši 500,-- Kč na osobu a nemovitost zůstává i pro příští rok. Je to ovšem 
podmíněno, že občané budou ještě lépe třídit odpad, protože obec za třídění 
odpadu dostává např. od EkoKomu dle vytříděných tun odměny. V letošním roce 
to bylo za 1. a 2. čtvrtletí 63 328,-- Kč, což je o 14 461,-- Kč více než za stejné 
období roku 2011. Mnohé obce již nechtějí nebo nemohou „dotovat“ odpadové 
hospodářství a tak poplatek zvýšily na 800,-- Kč i více.  
 
Tato novela však také přinesla rozšíření poplatníků cituji: 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ( poplatek za odpady ) platí: 

a) fyzická osoby, 
1. která má v obci trvalý pobyt 
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR 

povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů 
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá 

na územní ČR přechodně dobu delší 3 měsíců 
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4. které byla dočasně mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího 
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců 

 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 

byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke 
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně nerozdílně. 

  
Podle této novely se poplatníkem stává také vlastník domu nebo bytu, ve 
kterém není nikdo trvale hlášen. Vlastník nemovitosti, který vlastní v obci 
více rodinných domů, se může sám nebo někoho z rodiny  přihlásit 
k trvalému pobytu do „prázdného domu“, jinak i za prázdný dům či byt 
musí poplatek uhradit ( v obci se jedná o 9 takových případů).  

 
Úhradu poplatku lze opět rozdělit na 2 splátky – 1. do 31. března 2013 
                                                                            2. do 30. září 2013 
a to platbami v pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet obce 
8429151/100 – variabilní symbol číslo popisné nemovitosti 
 

Přehled nákladů na odvoz a likvidaci odpadu z naší obce v roce 2012 
 

 Směsný kom.odpad       Bioodpad Tříděný 
odpad 

Objemné 
kontejnery 

 t Kč t Kč Kč  t Kč 
Leden  22,14    29 277,---     - -   44 993,-- - - 

Únor 29,11 38 494,-- - - 44 993,-- - - 

Březen 24,44 32 319,-- - - 44 993,-- 5,4  9 170,-- 

Duben 17,33 22 916,-- 4,08 2 130,-- 44 993,-- 4,84  9 400,-- 

Květen 21,93 28 999,-- 12,68 6 619,-- 44 993,-- 4,76 9 324,-- 

Červen 13,27 17 548,-- 11,96 6 243,-- 44 993,--    

Červenec 14,27 18 870,-- 14,17 7 397,-- 44 993,-- 8,3 12 688,- 

Srpen 15,39 20 351,-- 25,73 13 443,-- 44 993,-- 9,46 13 790,- 

Září 14,58 19 280,-- 16,19 8 453,-- 44 993,--   

Říjen 24,58 31 936,-- 12,09 6 312,-- 44 993,-- 8,58 12 954,- 
CELKEM 193,04 259 990,-- 96,9     50 597,--  449 930,--   41,38 68 126,- 
 
V roce 2011 za stejné období bylo z obce odvezeno 185 t komunálního 
odpadu a 90,3 t bioodpadu  
- celkem za odvoz a likvidaci odpadů  obec zaplatila ( 1-10/2012 ) 839 296,-- Kč tj.  
- vybráno na poplatcích od občanů a firem 456 921,-- Kč 
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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 2013. 
Opět připomínáme majitelům psů  „potulování psů bez páníčka“ po obci 
a úklid  „hromádek“  hlavně na Průhoně.  

Sekání veřejných prostranství a zimní údržba chodníků  
 Děkujeme všem majitelům domů, kteří se starají o obecní pozemky před 
svými domy sekají je a v zimě pomáhají s odklízením sněhu. Zima nás letos 
všechny zaskočila, když 27.10. obec pokryla „sněhová peřina“. Sníh však brzy 
roztál a ještě jsme se od té doby dočkali krásných slunečných dnů. V provozovně 
pana Kratochvíla byly několikrát přistaveny kontejnery na bioodpad, do kterého 
občané ukládali  spadané listí a rostliny ze zahrádek. 
 

Hřbitov 
Smlouvy na hrobová místa se budou obnovovat až v roce 2014, kdy končí původní 
smlouvy. V poslední době se i na našem hřbitově ztrácejí především kovové 
součásti hrobů ( sošky, lampičky, vázy apod.). Již jsme uvažovali o zamykání 
hřbitova, ale to by určitě nic nevyřešilo, protože zloději by ještě poničili zeď nebo 
hroby. Většinou se jedná o drobné krádeže, ale i to mrzí. 
V okolních obcích se před Dušičkami ztrácely i rostlé květiny nebo věnce.  

 

Pálení 
Během roku ořezané větve lze po dohodě na obecním úřadě ukládat do Hluboké 
struhy, kde pak pracovníci obce provedou nahlášení pálení a spálení. V tomto roce 
často občané poukazovali na to, že po setmění někdo na zahradě zapálil trávu s  
odpadem a tím zamořil velkou část obce. Pálit „cokoli“ bez nahlášení nelze. Též 
připomínám, že v kotlích nelze spalovat plastové láhve a podobný charakter 
odpadu, protože když nastane inverze, potom se ani nedá vycházet natož dýchat. 
Buďme k sobě navzájem,  ale i k životnímu prostředí ohleduplnější, vždyť jak se 
chováme k přírodě, ona nám to vše vrací i s úroky ( větrné smrště, povodně apod. )  
 
Dotace 
 Jelikož jsme letos dostali dotaci pouze na cvičné fotbalové branky, na příští 
rok zkusíme znovu zažádat o dotaci na zateplení a fasádu na školce, chodníček na 
fotbalové hřiště, hasičům nové hadice a rybářům na revitalizaci rybníka Za Baštou. 
Snad budeme v příštím roce úspěšnější.  
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O všech novinkách a akcích se občané mohou dovědět z místního rozhlasu, 
vývěsky nebo stránek obce www.tridvory.cz. 
Většině z nás se nepodařilo splnit si osobní novoroční předsevzetí, ale nebuďme 
z toho smutní. Opět stojíme na prahu nového roku, kde si můžeme splnit všechny 
naše představy, předsevzetí nebo sny. Zachovejme si slavnostní chvíle z vánočních i 
novoročních svátků po celý rok, važme si jeden druhého, mějme rádi naši obec a 
zachovejme si úctu jeden k druhému. Šťastný a úspěšný nový rok ! 

Z kroniky obce 
 

I pro letošní prosincové vydání Zpravodaje jsem z kroniky obce, kterou v letech  
1924 - 1950 psal pan Josef Vařečka z č.p. 58 vybrala řadu zajímavostí z historie 
obce.  
Kronikář p. Vařečka píše:  
 Obec Tři Dvory leží na okresní silnici vedoucí z Kolína k Labskému Týnci 
na úplné rovině vzdálena od města 4 km ve skrovných zahradách. Uprostřed návsi 
bělá se kaple z roku 1851 vybudovaná z milodarů. Katastrální rozloha zabírá 452 
ha. Poštovní, telegrafní a železniční stanice jest v Kolíně.  
Při sčítání lidu v roce 1653 nalezeno ve Třech Dvorech 33 osob, z nichž 4 sedláci 
ženatí, 3 selky ovdovělé, 14 mužských a 19 ženských osob. Měli v držení 333 korců 
polí, ale osívali pouze 130 korců. Roku 1690 na jaře lehla ves popelem, kde se nyní 
říká  „ Na spáleništi“. Obyvatelé vystavěli sobě nová sídla blíže k Labi. Městu 
Kolínu náležely Tři Dvory do roku 1848. Roku 1780 čítalo se tu 275 duší. Do r. 
1823 vzrostly na 56 čísel se 374 osadníky. Dle vypravování starších lidí má ves 
jméno prý od tří dvorů, které se tu nacházely v č.p. 5, 25, 37 a jakémusi panu 
Rohanovi patřívaly. Rytíř Rohan měl prý hrad svůj na ostrovu labském, západně 
ode vsi ke Kolínu, kde nyní říká se Na zámku v Kolínském katastru.  
Roku 1835 se škola sestávala z jedné třídy, s bytem pro učitele a sice chodba, 
kuchyň, komora malá jako spíž a jeden pokoj. K tomu příslušné záchody, chlév pro 
krávy neb tehdejší učitel musel se živiti ze zemědělství neb ze služného by se byl 
neuživil. Tohoto času patřilo ke škole 38 dětí, ale do školy chodilo pouze 30, 8 se 
nechtělo učit.  
Roku 1867 po válce německo-rakouské postaven na náklad obce Kříž u okresní 
silnice dřevěný, osázený okolo lípami. Kdež se říkalo U božích muk. Roku 1892 
ježto byl zchátralý, byl nahrazen železným na podstavci, následkem rozšíření obce 
byl v roce 1924 umístěn před hřbitovem ( kde se nachází dodnes ). 
 V roce 1893 byla škola z roku 1835 úplně zbořena a postavena nová nákladem 
10 000,-- Kč. 
V letech 1870 pásl pasák, obecní ( slouha) dobytek na přední obci, na zadní obci a 
Na nádavku, kde jsou nyní obecní lesy. Obecním pasákem býval Jan Bartl, do obce 
přistěhovalý ze Gbela u Kolína, který by zvláště dobrým pomocníkem zkušeným 
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při povodech a u dobytka vůbec. Platu nikdy nežádal, nechal to vždy na dobré vůli 
držitele dobytka. 
Roku 1879 bylo dohodnuto mezi děkanem Svobodou z Kolína, panem řídícím 
učitelem Pořízem a předsedou školní rady Janem Cukrem by každý den ráno o 8 
hodině bylo na kapli zazvoněno zvonkem, by děti věděly, kdy mají čas jít do školy, 
aby nechodily brzo nebo pozdě. Brzo však to samo přestalo,  jako zbytečné. Až 
v roce 1885 byl skončen soudní spor o obecní majetek, o který se soudili 
starousedlíci – majitele 36 čísel popisných, kteří žádali o rozdělení obecního 
majetku pouze pro sebe. Soudní spor se táhl 13 let a bylo vyhověno a za dost 
učiněno straně domkářů a obec zůstala všeobecným majetkem a nikoli několika 
jednotlivcům. 
Roku 1894 pořídili si občané ze sbírky mezi příslušníky církve katolické železný kříž 
na návsi před č.p. 48. Tohoto roku začíná docházeti do obce  listonoš  z pošty 
z Kolína každodenně a sice až pozdě večer, nebo má okruh počínaje Sendražicemi, 
pak Ovčáry, Býchory a obec naše. Do tohoto roku nosil poštu vždy místní obecní 
poslíček pouze ve středu a v sobotu, kdy chodil k úřadům se spisy obce. Od roku 
1892 má obec dva ponocné a to Václava Zajíce z č.p. 82 a Václava Kurku z č.p. 23. 
Tito kromě platu  obdrželi od obce stejnokroje strážníka za 75 zlatých.  
Rok 1897 přinesl obci velké neštěstí, které neblahým písmem musíme zaznamenat. 
Toho roku obec zasáhla 3 x povodeň a to  3. července, 17. července a 5. srpna. Aby 
se dovršilo to zkázné dílo přírodní vypukl 7. srpna oheň v č.p. 49. Hrůza, která 
nastala nedá se popsat neb ve chvíli bylo stiženo požárem 14 čísel popisných a 6 
stodol. K požáru mimo místního sboru, který byl okamžitě v pohotovosti za vedení 
kováře Jana Kratochvíla  co velitele, dostavily se sbory z Kolína, Konárovic, 
Veletova a Starého Kolína, kterým se po velké námaze podařilo přece oheň 
zastaviti v č.p. 26 a na čísle 35, jinak by lehla popelem snad celá obec. Na pohořelé 
město Kolín činilo sbírku a i státní podpora došla jenže docela v malém 30 až 100 
zlatých.  
Muselo se ihned začít se stavbami, by do zimy byli pohořelí pod střechou. Vyjma 
č.p. 58 bylo do zimy znovu vše postaveno. Jelikož tohoto roku se v obci provádělo 
mnoho staveb, uznal okres za vhodné, aby obec zřídila regulační plán, dle něho se 
při stavbách musel stavebník řídit. Doposud bylo stavěno, bez regulačního plánu, 
dle toho také obec vypadala, stavěl jak kdo chtěl jen když byl na svém. Když foukal 
vítr západní, obrátil okna v průčelí k východu, když foukal vítr od východu zase 
stavěl naopak.  
V roce 1904 za starosty Josef Zajíce byly obecní pozemky veškeré omezníkovány 
po odměření civilním geometrem Vebrem z Kolína. V roce 1907  na paměť trvání 
20ti let hasičského sboru byla v obci slavnost spojena se župním hasičským 
cvičením. Jednotlivá stavení byla nabílena a ozdobena prápory. V roce 1908 
proměnila obec chudobinec za kovárnu  a ze staré kovárny byl upraven zase 
chudobinec. Kovárnu si pronajal František Olexa z Bělušic. Tímto rokem byla 
v obci založena místní Kampelička ( Spořitelní a záložní spolek pro Tři Dvory a 
okolí ). V roce 1910 bylo provedeno sčítání lidu a v obci zdejší bylo 593 obyvatel  a 
106 čísel popisných. Téhož roku provedeny obecní volby dle sboru a dle placení 
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výše daně. Téhož roku obec postavila ochranné zábradlí  okolo rybníčka u č.p. 87 , 
dále budku pro ponocného ke schování před deštivým počasím v noci  nákladem 
59,-- Kč. U kříže na návsi u čp. 48 byl postaven železný plot na místě dřevěného 
stávajícího, již sešlého, na náklad obce, který činil 200,-- Kč. V tomto roce byl 
zakoupen trakař s pochvou  pro veřejnou potřebu pro porážení dobytka při 
nadmutí. Zřízeny nové návěstí tabule s označením obce, okresu a obecního úřadu. 
Povoleny byly příspěvky na hasičský výzbroj a dětem školním na zájezd do Prahy. 
  

 

Prosincové akce 

 

 
1.12.2012 ( sobota ) 
obecní úřad v 17 hodin 
 
 

Rozsvěcení vánočního stromu na 
dětském hřišti – děti si přinesou dopis 
pro Ježíška, který umístí do létajícího 
lampionu, který na místě  dostanou 

 

 

 
6.12.2012 ( čtvrtek) 
v 9 hodin 
před obecním úřadem 

Mikulášský trh  - prodej textilního, 
drogistického zboží,  obuvi a medových 
produktů 

 

 
   

 
7.12.2012 ( pátek) 
v 18 hodin 
Stará hospoda 

 
Mikulášská nadílka pro děti 
- mikuláš s čerty a anděly rozdají dětem 
dárečky  

 

 

8.12.2012 ( sobota ) 
24. - 26.12.2012 
6.1.2013  
místní kaplička 14-16 
hod. 

Výstava keramického betlému paní 
Jany Königové 
( spojená se sbírkou, jejíž fin. výtěžek 
půjde na provoz Speciální mateřské a 
základní školy v Kolíně) 

 

 
8.12.2012 ( sobota ) 
ve 14 hodin 
místní kaplička 

Andělské zvonění – vystoupení dětí 
z mateřské školky a taneční skupiny 
D´Angelo - spojené s prodejem punče, 
grogu, svařeného vínka, vánoček, 
perníčků,  šperků z korálků a vánočních 
dekorací. Pro zpestření akce  zahraje 
Suchdolanka vánoční koledy. 

 

14.12.2012 ( pátek ) 
MŠ v 9.30 hodin  
prohlídka MŠ 9.30 -
15.00 

Vánoční besídka pro dědečky, babičky 
a ostatní zájemce 
spojená se Dnem otevřených dveří 

 26.12.2012 (středa) 
v 11 hodin 

Vánoční mše s panem farářem 
Kmoníčkem a  zpěvem koled  



 11 

 

místní kaplička 
 

 

 

 
 
 

1.1.2013 ( úterý ) 
v 18 hodin u obecního 
úřadu 
 

Novoroční ozvučený ohňostroj  
- vystoupí taneční skupina D´Angelo 
- na zahřátí prodej svařeného vína 

     

Mateřská škola v roce 2012 
 
V roce 2012 došlo v Mateřské škole Tři Dvory k velkým změnám. Byla dokončena 
rekonstrukce staré budovy a tím pádem mohla být od září otevřena druhá třída MŠ 
s kapacitou 12 dětí. Od jara se obě učitelky aktivně podílely na jejím vybavení, aby 
se tu novým školáčkům co nejvíce líbilo. 
Od září 2012 navštěvuje mateřskou školu celkem 40 dětí. V 1. třídě je zapsáno 12 
dětí  a  ve 2. třídě 28 dětí. I v letošním roce byla výuka v MŠ obohacena o tyto akce: 
masopustní veselice, vítání jara a utopení paní Zimy v Labi,velikonoční dílnička 
s rodiči, čarodějnický den s opékáním buřtíků, vystoupení ve Staré hospodě ke Dni 
matek, oslava MDD, pasování předškoláků na školáky, loučení s létem a vítání 
podzimu, Halloween s večerní strašidelnou procházkou vesnicí, halloweenská noc 
v MŠ, pečení Martinských podkoviček s rodiči, zdobení vánočního stromu před 
OÚ Tři Dvory, vystoupení dětí u kapličky, vánoční besídky pro rodiče  i pro 
veřejnost, den otevřených dveří.   Všechny děti i letos absolvovaly ozdravné pobyty 
v Solné jeskyni v Kolíně a nejstarší děti se zúčastnily předplaveckého kurzu ve 
Vodním světě v Kolíně. 
V měsíci květnu došlo k havárii vody a byla vytopena umývárna a herna. Z tohoto 
důvodu byl na dva dny omezen provoz školky. Prostory herny se musely po dobu 
čtyř týdnů vysoušet pomocí vysoušečů, které nám zapůjčili Kolínští hasiči. V době 
letních prázdnin byly obě místnosti vymalovány a v herně bylo položeno nové lino.  
Za celoroční dobrou spolupráci děkujeme paní starostce a zastupitelům. 
Poděkování patří i našemu dlouholetému řidiči autobusu p. Kulhánkovi, který 
s námi odjezdil na výletech  a různých akcích spoustu kilometrů bez nehod. 
 
 
 
 Veselé Vánoce a hodně pohody do nového roku 2013 přejí dětičky a paní 
učitelky z MŠ. 
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Činnost letecko-modelářského klubu Tři 
Dvory v roce 2012 
Tak jako každoročně, tak i letos jsme se sešli 1. ledna na letišti, abychom si na 
Nový rok vzájemně popřáli hlavně zdraví a hodně podařených startů a přistání 
s našimi modely v průběhu celé sezóny. Letos foukal silný vítr, proto vzlétly jen 
dva modely.  
 Oficiální zahájení sezony proběhlo 31. března za velmi špatných 
povětrnostních podmínek – vítr, déšť a kroupy nás donutily k tomu, že jsme jen 
poseděli v naší buňce. 
 Při Dětském dni, který pořádal obecní úřad dne 9. června na místním 
fotbalovém hřišti, předvedli naši členové Bohata, Čech a Křepelka letové ukázky 
s polystyrénovými modely. Létali jen s těmito modely z bezpečnostních důvodů. 
Větší a těžší modely jsme jen vystavili. 
 Se svým bratrem jsme dětem předvedli modely lodí na vodní nádrži za 
kabinami. Po ukázkách řízení si celá řada dětí vyzkoušela vlastní řízení modelu na 
vodní hladině a ještě dostaly bombóny. 
 Při akci Loučení s prázdninami, kterou pořádal obecní úřad dne 1. září jsem 
vystavil 7 modelů lodí a se třemi modely s názvem „ Artur, Barrakuda a Piloh 2“ si 
děti skoro 2 hodiny projížděly po vodní hladině. 
 V úterý 11. září jsem připravil výstavku leteckých a lodních modelů na naší 
zahradě pro děti zdejší mateřské školy, kterých přišlo 24 a tříčlenný pedagogický 
doprovod. Dětem byly předvedeny modely včetně spuštění motorů spalovacích i 
elektrických. Vystaveno bylo 14 letadel a 7 lodí. Se třemi modely lodí se jezdilo po 
hladině bazénu. Na závěr dostali všichni malé občerstvení. 
 V naší činnosti není jen létání, vystavování modelů s ukázkami jejich řízení, ale 
i starost o naše letiště a to hlavně sekání trávy na letištní ploše a parkovišti. Letos 
se sekalo celkem 13x. Ale i to patří k činnosti modeláře. Pěkně upravená letištní 
plocha je základem pro dobrý start a přistání modelu. 
 V letošní sezoně došlo jen ke zničení 2 modelů. 
 Rádi mezi nás přivítáme mladé zájemce o letecké a lodní modelaření, které 
vede člověka k pečlivosti, přesné práci, zodpovědnosti, kamarádství a radosti při 
létání. Náš věkový průměr je 55 let. Chlapci, ale i  děvčata, přijďte mezi nás. 
 Ukončení sezóny bude 1. prosince, kdy při přátelském posezení s občerstvením 
zhodnotíme činnost a hospodaření klubu. 
 Závěrem hci poděkovat obecnímu úřadu za finanční podporu pro naši činnost 
a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i v roce 2013. 
 Protože se blíží konec roku, chtěl bych za všechny modeláře našeho klubu 
popřát spoluobčanům hezké a příjemné prožití Vánočních svátků a v Novém roce 
2013 hlavně zdraví, pohodu a spokojenost. 
 
 
     Za LMK Tři Dvory Ludvík Kratochvíl 
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Tělovýchovná jednota Tři Dvory – oddíl 
kopané 

 
 Tělovýchovná jednota oddíl kopané má v současné době 68  členů FAČR a 
31 členů fotbalového oddílu. Řídí ji předseda Novák Vladimír st., sekretář Martinec 
František a členové výboru Kučera Josef a Černohlávek Bernard. 
 Současná členská základna je v nově založené fotbalové asociaci České 
republiky ( dříve ČMFS ). Povinností každého člena jsou členské příspěvky, které 
hráči musí této organizaci platit. Členský příspěvek činí 200,-- Kč za dospělé a 100,-
- Kč za mládež do 18-ti let. 
 Oddíl kopané má v okresních soutěžích 3 družstva. Dvě mužstva dospělých 
a jedno mládežnické mužstvo – dorost. 
 Mužstva si v jednotlivých soutěžích vedou se střídavými úspěchy. A mužstvo 
se po roční odmlce vrátilo do okresního přeboru, B mužstvo hraje IV. třídu. Jelikož 
se na okrese Kolín přihlásilo do dorostenecké soutěže jen 12 mužstev, je jen jedna 
skupina, což znamená, že dorost k jednotlivým zápasům cestuje až na druhý konec 
okresu Kolín ( až ku Praze ). 
 Oddíl kopané v tomto roce uspořádal pouze jednu zábavu a to Maškarní 
karneval v měsíci březnu. Ostatní zábavy ( pouťová a posvícenská, které 
každoročně pořádáme ) se z důvodu rekonstrukce podlahy na sále ve Staré hospodě 
neuskutečnily.  
 Jak je již tradicí, na třídvorskou pouť se konal na našem hřišti fotbalový 
turnaj O pohár třídvorských sportovců. Turnaje se zúčastnili čtyři mužstva a to 
Konárovic, Kaňku, Ovčár a domácí oddíl, který turnaj vyhrál. 
 Naše hřiště neslouží jen fotbalu, ala konají se zde akce pro děti, které pořádá 
obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů zde 2x pořádal hasičskou soutěž. 
 Můžeme říci, že fotbalový areál patří k jednomu z nejlepších na okrese Kolín. 
V rámci běžné údržby se oddíl o svěřený majetek stará. V letošním roce jsem 
vyměnili fošny na lavičkách a stolech. 
 Na závěr mi dovolte abych poděkoval všem našim příznivcům fotbalu, že 
chodí na naše utkání. Musíme však přiznat, že to vždy není podle jejich představ, 
ale i v těch momentech, když se mužstvům nedaří se snaží svým povzbuzováním 
hráče motivovat k lepších výkonům.  
 Do Nového roku 2013 přejeme všem spoluobčanům pevné zdraví, pohodu 
ve svých rodinách a ať se jim splní alespoň některá jejich přání. 
    
 
 
 
      za TJ Tři Dvory 
              Martinec František 
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Zpráva o činnosti MS ČČK 
za rok 2012 
 

     Na začátku letošního roku došlo k rozdělení místní skupiny ČČK, kdy část 
členek založila občanské sdružení Třídvoračky. 
     V lednu si na výroční členské schůzi MS ČČK zvolila nový výbor v čele se 
staronovou předsedkyní Jaroslavou Novákovou a v současné době má 35 členů. 
     Jako každoročně jsme spolupracovali s obecním úřadem při pořádání 
humanitárních sbírek pro Diakonii Broumov.  MS ČČK se aktivně zapojuje i při 
dalších akcích pořádaných obcí. Spolupořádali jsme autorské čtení poezie PhDr. E. 
Šulcové, některé členky napekly soutěžní štrúdly na podzimní Štrúdlování spojené 
s Drakiádou, pomáháme i při ostatních akcích pro děti i dospělé. 
     Nejen pro motoristy jsme uspořádali přednášku o nových zásadách první 
pomoci. Především pro mladé maminky byla pořádána ve Staré hospodě burza 
oblečení. 
     V letošním roce jsme (opět nejen pro členy MS ČČK) uspořádali 2 zájezdy do 
divadel, výlet na kole do Vigvamu v Němčicích, zdařilý výlet do zahrad Pražského 
hradu a ve spolupráci s hasiči velmi pěkný a zajímavý výlet do Zbirohu, kde jsme 
navštívili zámek a hasičské muzeum.   
     Do konce roku bychom ještě rádi navštívili přednášku známého cestovatele L. 
Šimánka o Novém Zélandu. Také bude uspořádána ukázka adventního a 
vánočního aranžmá, kde vytvoříme drobné vánoční dárky pro seniory. 
 
Všem občanům přejeme klidné Vánoce a hodně zdraví a pohody v roce 2013. 
 
 
 
 
                                                za MS ČČK Jaroslava Nováková 
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Zpráva o činnosti Asociace Sport pro všechny  
V roce 2012 měl odbor 72 členů a z toho 33 dětí. 
     Rok 2012 byl rokem oslav 150 let organizované tělovýchovy v českých zemích a 
oslav 20 let vzniku České asociace Sport pro všechny. 
Akce letošního roku byly zaměřeny především na XV.Všesokolský slet v Praze. 
Náš odbor ASPV byl aktivním účastníkem sletu.Celkem se do přípravy této velké 
akce zapojilo 16 dětí a 6 dospělých z řad našich členů. 
Po úvodních dvou nácvičných srazech v Hradci Králové,připravovaly cvičitelky 
M.Polická,M.Černá a Lenka Bobková pravidelně 1x týdně 16 děvčat ve věku 8-12  
let ve skladbě Mezi hvězdami. 
Druhou nácvičnou skladbou byla koedukovaná skladba dospělých s názvem 
Prázdniny.Po dvou kontrolních srazech ,v dubnu Olomouc,v květnu Písek,se 15.-
17.června uskutečnila republiková sečvičná pro skladbu dospělých a 22.-24.června 
pro skladbu dětí ve sportovním středisku Doubí u Třeboně. 
Ještě před tím jsme v rámci sportovního dne u příležitosti oslav 20.výročí ČASPV 
vystoupili v bohatém programu na místním fotbalovém hřišti a v neděli 3.června 
jsme přijali pozvání k účasti na Župním sokolském sletu v Poděbradech. 
Vyvrcholením a odměnou našich cvičitelek byla účast na XV.Všesokolském sletu 
v Praze v týdnu od 30.6.-6.7.2012.Slet byl zahájený již tradičním průvodem všech 
účastníků v počtu 20 000 cvičenců a vedl  z Václavského na Staroměstské náměstí. 
Kromě vystoupení na stadionu Slavie v Edenu před zraky tisíců diváků,jsme shlédli 
Galavečer v holešovické aréně ,ale i řadu památek hlavního města. 
Dernierou obou nacvičovaných skladeb bylo vystoupení na Pouťových slavnostech 
spojených se setkáním rodáků 29.července v Ovčárech. 
    Za zmínku však stojí i účast na dalších akcích pořádaných v rámci našeho 
odboru.Týdenní akce s názvem Senioři a vnoučata pořádaná v únoru na horách ve 
Velké Úpě a srpnu v Doubí u Třeboně se již po dva roky zúčastnila M.Polická se 
svými vnoučaty. 
     Velmi dobré výsledky jsme získali na turnajích nových sportů- KUBB,Mőlky a 
Woodball- v rámci regionálních center pořádaných v Kamenném Zboží v okrese 
Nymburk a Kosmonosech v okrese Mladá Boleslav.Vrcholem byl v rámci 
krajského semináře 14.-16.září open turnaj v Doubí,kde jsme  ve složení Martina 
Březinová,Rudolf Řehůřek a Zdeněk Kukal získali ve všech kategoriích medailové 
umístění. 
      Již 2. ročníku turnaje  v Baby tenise se 12.srpna zúčastnilo 8 dětí,kdy prvenství 
obhájil syn hlavního pořadatele turnaje Radka Nehasila, 10 letý David. 
       VI. ročníku tenisového turnaje dospělých deblech,trvajícího 3 měsíce,se 
zúčastnilo 18 mužů.Vítězem se již podruhé v historii turnaje stala dvojice Ondra 
Bašista a David Plachý před loňskými vítězi Romanem a Davidem Brunclíkovými. 
     V průběhu celého roku je 2x týdně cviční na míčích ,kterého se zúčastňuje 
pravidelně 15 žen. V sobotu 17.listopadu se dvě naše družstva mladší a starší žactvo 
zúčastnilo 
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krajského přeboru ve vybíjené v Neratovicích. V závěru letošního roku 
připravujeme zahájení  nácviku předškolních dětí a mladšího žactva ve skladbě 
Kuřata a nácviku skladby Waldemariána pro ženy a dorostenky. 
S těmito skladbami chceme vystoupit na slavnostech župy Podřipské v Roudnici 
nad Labem ve dnech 23.-25.května 2013. 
       V měsíci prosinci se chceme sejít se všemi svými členy a příznivci 
k hodnotícímu posezení spojeného s promítnutím nově připravovaných skladeb a 
fotodokumentací akcí r.2012. 
        Všem našim občanům přejeme hezké vánoce a hodně zdraví v novém roce .   

 
       Ing. Milada Polická a Rudolf Řehůřek 

  
Třídvoračky v roce 2012 
2.února 2012 bylo zaregistrováno občanské sdružení Třídvoračky, které vzniklo 
jako otevřené sdružení pro všechny,kteří mají společné zájmy v oblasti 
kultury,vzdělávání ,zdraví a práce s dětmi a seniory. 
K dnešnímu dni má sdružení 35 zaregistrovaných členů, ale akcí sdružení se 
samozřejmě zúčastňují i ostatní občané . 
V měsíci únoru a březnu jsme uspořádaly kurz v keramice pod vedením Jany 
Kőnigové , kurz jarních dekorací pod vedením Jindry Benedové a zdobení kraslic 
pod vedení paní Ivany Adamcové.O kurzy byl veliký zájem ,účastnicemi byly od 
školkových dětí až po téměř seniorky. 
Výsledky prací jsme pak ukázaly na Jarní výstavě, která byla velice úspěšná a 
obdivovaná. Součástí Jarní výstavy byla i výstava fotografii paní PhDr.E.Šulcové na 
téma Třídvorské tůně.Mnozí z návštěvníků ani nevěřili,jak krásná zákoutí jsou 
v jejich nejbližším okolí.Na závěr oslav jara byla již tradiční beseda s kolínskou 
spisovatelkou Irenou Fuchsovou.Opět velice zajímavé a vtipné posezení. 
V dubnu jsme pak byli v divadle ABC na představení Shirley Valentine s vynikající 
Simonou Stašovou. Na zajištění Sportovního dne jsme se podílely 
občerstvením,kdy naše členky napekly tradiční koláče . 
Rovněž se naše členky účastnily Sokolského sletu v Praze nejen cvičením,ale 2 naše 
členky ušily velice slušivé kloboučky pro 15 děvčat.V Praze jsme pak neměli 
problém je v davu dobře vidět.Během prázdnin jsme několikrát vyjeli na kolech do 
okolí.Podzim jsme začali výletem do Litoměřic a okolí.Počasí nám přálo,takže zase 
spokojenost. 
Podzimní tvoření a keramika zase velice úspěšné.Děvčata už zvládají i náročné 
keramické výtvory.Vyvrcholením letošního keramického tvoření bude Keramický 
betlem Jany Kőnigové,který bude vystaven v naší kapličce v době adventu a čase 
vánočním.Poprvé ho budete moci shlédnout 8.prosince  2012 při tradičním 
Vánočním zvonění.  
Závěr úspěšného roku zakončíme posezením s přáteli.Všem občanům přejeme 
hezké prožití vánočních svátku a hodně zdraví v novém roce. 
Těšíme se na setkání při našich akcích v r.2013                  Ing. Milada Polická 
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 Taneční skupina D´Angelo 
   

 

Zhodnocení roku 2012 v krátkosti: 
Letošní rok zahájila TS D´Angelo famózně, v březnu slečny získaly 2. místo na 
soutěži mažoretek v Praze a necelé 2 měsíce nato oslnily porotu při taneční soutěži 
s rekvizitami v Čáslavi a získaly tak vytoužené 1. místo. Nejen členky, ale i jejich 
maminky sdílely obrovskou radost, jelikož se nám v minulém roce podařilo nasbírat 
samá bramborová ocenění (4.místa). 
Ani o letních prázdninách jsme nezahálely, mnohé z nás prošly náročným školením 
pod vedením několikanásobného Mistra republiky a Mistra světa v Twirlingu. 
1.9. vyrazily sólistky na zkušenou s Twirlingem do Karlových Varů, odkud si 
přivezli ocenění nejvyšší.  
 
Martina Kratochvílová 
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Sbor dobrovolných hasičů Tři Dvory ( SDH ) se do života 
v obci aktivně zapojil i v roce 2012. Členská základna, která měla na začátku roku 
47 členů (13 žen a 34 mužů), se v průběhu roku rozrostla o dětské družstvo čítající 
8 dětí, takže v současné době má celkem 55 členů, kteří se dle svých možností 
zapojili do různých činností. 
Mimo běžné údržby naší i svěřené techniky a prostor hasičské zbrojnice, jsme jako 
každoročně prováděli požární dozor při pálení Čarodějnic. Akce proběhla bez 
problémů a našeho zásahu nebylo třeba. 
Činnost organizace na hasičských soutěžích byla velmi různorodá. Družstvo žen a 
mužů se pravidelně zúčastňovalo soutěžních kol Polabské ligy, kde po vyhodnocení 
všech soutěžních kol (která probíhala postupně v obcích, které se do soutěže 
zapojily) obsadilo v silné konkurenci ženské družstvo 3. místo a družstvo mužů 5. 
místo. Do soutěže se v jejím průběhu zapojilo i naše dětské družstvo, které rovněž 
v konkurenci starších a zkušenějších družstev obstálo. Vzhledem ke stoupajícímu 
počtu aktivních členů byly v průběhu soutěží sestavovány i B mužstva, nebo se 
sestavovala družstva smíšená, aby si mohl zasoutěžit každý a zúročit své zkušenosti 
a dovednosti v požárním sportu.  
SDH Tři Dvory se aktivně zapojilo i do pořádání soutěží požárních družstev, kdy 
jsme hostili jedno z kol zmiňované Polabské ligy a v září jsme byli pořadateli 4. 
ročníků soutěže o Letní putovního poháru starostky obce, který si již v kalendáři 
hasičských soutěží našel své pevné místo. Tato soutěž byla i připomenutím 
jednoho, pro nás významného, jubilea a to 125. výročí od založení Sboru 
dobrovolných hasičů obce Tři Dvory. V rámci svých možností jsme se snažili 
tradiční soutěž zpestřit o ukázky nejen dovedností našich hasičů a hasičů z okolních 
obcí, ale i o ukázku práce našich profesionálních kolegů a jejich techniky. V rámci 
ukázek dovedností bylo připraveno překvapení pro naše dětské družstvo, které 
mělo za úkol likvidaci skutečného (byť uměle vytvořeného cvičného) požáru, při 
kterém obstálo. Při oslavách došlo i na ocenění našich zasloužilých členů, kterým 
byly předány pamětní plakety. Po vyhodnocení soutěží obsadili ve velmi silné 
konkurenci děti 5. místo, ženy 2. místo a v kategorii mužských družstev mužstvo A 
9. místo a mužstvo B (smíšené) 3. místo. 
Obě soutěže se uskutečnily na fotbalovém hřišti TJ Tři Dvory, které děkujeme za 
poskytnutí prostor a těšíme se na další spolupráci. 
I další činnost SDH Tři Dvory byla rozmanitá. Podíleli jsme se na zajištění 
tradičního Novoročního ohňostroje, uspořádán byl Hasičský ples, uspořádali jsme 
sběr železného šrotu (děkujeme všem obyvatelům, kteří nám tímto způsobem 
přispěli na financování naší činnosti) a dále naše členská základna vypomáhala při 
zajišťování různých akcí pořádaných obcí, ať po stránce jejich přípravy, nebo 
zajištění vlastního průběhu. Spolu se členkami místní skupiny českého červeného 
jsme navštívili Hasičské muzeum ve Zbirohu. 
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Závěr roku bude ukončen Výroční valnou hromadou SDH Tři Dvory, která se 
bude konat dne 15.12.2012 od 17:00 hodin ve Staré hospodě. 
S nastávajícími zimními měsíci a tím i topné sezóny všem občanům připomínáme 
řádné vyčištění a kontrolu komínových těles, jako důležitou součást prevence při 
předcházení vzniku požáru, i povinné revize.  
       
Závěrem mi dovolte, abych všem občanům obce popřál hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti v roce 2013        
       
      Pavel Zeman, starosta SDH Tři Dvory  

      
        

  Zpráva o činnosti MO ČRS Tři Dvory za rok 2012 
 
 
Místní organizace ČRS Tři Dvory má v současné době 345 členů, z toho 26 dětí a 
mládeže, 16 žen. Členská základna je poměrně stabilní, a to i přes stále rostoucí 
finanční náklady spojené s členstvím. Zájemci o členství v Českém rybářském svazu 
nás mohou v příštím roce kontaktovat v naší kanceláři. V rámci brigádnických 
hodin jsme v okolí našich revírů (Veletov, Ostrov a Koupaliště) průběžně prováděli 
údržbu spojenou zejména se sekáním a čištěním břehů. Taktéž v areálu „Na Baště“ 
jsme nad rámec běžné údržby  vyřezali keře a opravili oplocení v zadní části 
zahrady mateřské školy. Dotace na odbahnění místní vodní plochy bohužel 
v letošním roce neprošla, alespoň částečně jsme tak na vlastní náklady  upravili 
břehy a dno v dosahu ramene pracovního stroje, kterým byla tato úprava 
prováděna. Jako každý rok proběhly rybářské závody na koupališti a dětské 
rybářské závody. Sluší se poděkovat sponzorům, kteří na oba závody poskytly 
hodnotné ceny. V letošním byly poprvé v prodeji hostovací povolenky na 
koupaliště, zájem nebyl příliš velký, ale několik kusů povolenek se prodalo. O dění 
v naší organizaci se snažíme informovat na našich internetových stránkách 
www.motridvory.cz, v současné době probíhá jejich aktualizace, budou zde nové 
termíny vydávání povolenek, kalendář akcí, fotogalerie atd. Řekl bych, že tradičně 
dobrou spolupráci máme jak s obecním úřadem ve Třech Dvorech, tak s obecními 
úřady v Konárovicích a Veletově, kdy z těchto obcí pochází většina našich členů. 
   
Všem občanům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v roce 2013 a rybářům 
mnoho pěkných úlovků a příjemných chvil strávených u vody.  
 
S pozdravem Petrův zdar!                             
         Jiří Srb 
         předseda MO Tři Dvory 
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TTřídvorští Draci 
V prosinci tohoto roku oslavíme první výročí založení Občanského sdružení 

„Třídvorští draci“. Chtěli bychom tímto referovat našim spoluobčanům něco o naši 
činnosti, které se odvíjí od motoristického sportu. V současné době máme 25 členů 
z nichž zhruba polovina je mladistvých. 

V letošním roce se naši závodníci zúčastnili 20 závodů, v nichž se umisťovali 
na předních místech. Tak třeba v neprestižnějším závodě na 24 hodin se posádce 
Petr Koutský, Michal Koutský, Ondřej Ernyger a Stanislav Dařílek ml. Umístila na 
2. místě. Ve dvanácti hodinovém závodě v Žerovicích pak Petr s Michalem 
Koutským na prvním místě a v amatérském mistrovství ČR, které se skládá ze šesti 
závodů byl: 1. Michal Koutský, 2. Ondřej Ernyger, 3. Petr Koutský, 4. Ondřej Flídr, 
který byl nejmladším z jezdců tohoto podniku.  

V březnu jsme pořádali náš první závod, ke kterému byly použity pozemky 
našich spoluobčanů, p. Miroslava Váchy, Marie Špinkové, Petra Stempáka, Josefa 
Krála  a pana Pudila. Tímto děkujeme ještě jednou za propůjčení. 

Další dva závody byly pořádány na pozemcích p. Pudila a naší obce. Ty 
máme k těmto účelům propůjčeny a využíváme je i k tréninkům. 

V červnu byl pro naše děti uspořádán dětský den. Povozili jsme je na 
motorkách, čtyřkolkách, tahačem návěsů DAF a kdo chtěl, byl odvezen veterány 
do Lžovic k prohlídce auto-moto galerie, která čítá cca 60 motocyklů a 15 
automobilů. O tuto akci měli více zájem občané staršího data narození a věříme, že 
se jim to líbilo. Nejmladší děti pak zaujala trampolína, která byla částečně pořízena 
z klubových a částečně z vybraných peněz za dobrovolné vstupné při březnovém 
závodě. Akce byla zakončena opékáním buřtů. 

Letos máme v plánu uspořádat ještě jeden závod a to na Silvestra. Pokud 
nám to dopřeje počasí, tak představíme nejenom naše padesátky, ale bude vložen i 
závod pittbiků 125 a 150 ccm. V neposlední řadě musíme poděkovat našim 
sponzorům ať už za peněžité nebo věcné dary, které byly použity při závodě 
v březnu ke koupi poháru pro vítěze nebo v tombole. Jsou to: Obec Tři Dvory, 
Opravna Petr Koutský, Melas s. r. o. Lžovice, Transportstav Jiří Košík, Hospůdka 
Na Baště, Europart Kolín, Nápoje Václav Pavlů, Elektro Boudník a syn, Auto XXL 
Poboří, Autoprima Pardubice, Allianz Kolín, Železářství Týnec nad Labem, p. 
Milan Flídr, p. Martin Kubeš.  

 

     Děkuji Třídvorští Draci 
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Informace k provozu vakuové ( splaškové ) kanalizace  
Při provozu vakuové kanalizace nejvíce záleží na chodu ventilu v domovní 
šachtě. Byly vyměněny gumové manžety a řídící jednotky, ale i nová věc může 
být poruchová. Proto čas od času zkontrolujte chod domovní šachty, 
především, když jste upozorněni místním rozhlasem.  
 Správný chod poznáte tak, že odstraníte víko a vydáte polystyrénovou desku. 
Pustíte si do odpadu vodu nebo můžete vodu nalévat přímo do trubky u šachty. 
Jakmile nateče určité množství vody cca 10 litrů, ventil se otevře a začne 
odsávání, které trvá cca 5 vteřin. Potom již nesmí být slyšet žádné syčení. Pro 
jistotu přiložte prst na otvor o průměru 1 cm ( viz. obrázek č. 1), který je na 
boku ventilu a ten se nesmí přisát – držíme cca 5 vteřin. Pokud je něco jinak, je 
to špatně a nahlaste poruchu. I závada na jedné šachtě způsobí navýšení odběru 
elektrického proudu. Případné poruchy oznamte ihned panu Kukalovi 
724 181 702, Paňkovi 321 766 311, p. Vokolkové 607 870 042 nebo 
v pracovní době na obecním úřadě 321 766 154.  Měli bychom si  vážit, že 
máme kanalizaci vybudovanou a již 15. rok bez problémů funguje. 
Správné uložení domovní šachty – viz. obrázek č. 2 – šachta nesmí být 
zasypaná, musí být odkrytá, aby při zaplacené šachty se voda mohla rozlít do 
okolí šachty a nezaplaví řídící jednotku. Nová řídící jednotka stojí 16 000,-- Kč.  
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