Červen 2013

Vážení spoluobčané,
zima nás potrápila ne extremními mrazy, ale svou délkou, jaro ani nebylo a
začátkem června naši republiku postihly záplavy. Rozvodnily se jednak velké řeky,
ale hodně škody napáchaly většinu roku vyschlé neudržované potůčky, říčky a
rybníky. Na Kolínsku k nejpostiženějším obcím patřily Toušice, Mlékovice,
Kouřim, Plaňany, Radim a Chotouchov. V těchto obcích se již obávají každého
deště, co zase napáchá. Dojemný příběh poskytla starostka města Kouřim, kdy
manželský pár trávil více jak 50 let na chalupě v Ouličkách v Kouřimi , ale ve svých
pomalu 90 letech již nemají síly na obnovu zničeného domku letošní povodní a tak
se slzami v očích se přišli rozloučit na kouřimskou radnici při posledním odjezdu
z jejich, tak oblíbené Kouřimi. Oni mají ale štěstí, mají kam odjet, ale mnozí
z postižených záplavami, se dosud vypořádávají s následky a mnohdy jim nezbylo
nic, než holé životy a zdevastovaný dům. Na mnohých místech republiky prověřili
protipovodňová opatření, někde města a obce ochránila, jinde byla nedostačující
nebo se nestihla dokončit.
Zastupitelstvo obce rozhodlo přispět 20 000,-- Kč obci Toušice na zmírnění
škod po povodních. I místní organizace ČČK uspořádala v obci materiální sbírku –
čistících prostředků, balených vod apod. Předsedkyně MO ČČK paní Jaroslava
Nováková ještě jednou děkuje všem občanům, kteří do sbírky přispěli. Materiál byl
ještě téhož dne dovezen do Toušic, kde právě o víkendu začali s úklidem.
Naše obec zasažena povodní nebyla, sice se voda hrnula struhou od
Konárovic a z Července a byly zčásti zaplaveny asi 3 zahrady, 1 garáž, ale spíše
dosud mnohé z vás trápí vysoká spodní voda. Okolní louky jsou podmáčené, též
stromy v lesích a hrozí tak nebezpečí úrazu z padajících stromů. Většina naší obce
se nachází v záplavovém území, jižní část katastru dokonce v aktivní povodňové
zóně, jak je stanoveno Povodím Labe s.p.
Aféry a korupční skandály naší vlády jsou na denním pořádku, možná nás
čekají předčasné volby do poslanecké sněmovny, protože prezidentem navržená
„úřednická“ vláda pravděpodobně schválena nebude. A volby budou stát naši zemi
miliony korun, které se mohly použít na úhradu povodňových škod.
Jak obec, tak zájmové organizace a sdružení pro vás připravily v 1. pololetí
řadu kulturních a sportovních akcí.
Chtěla bych poděkovat občanům, že i letos pomohli s úklidem sněhu
z obecních chodníků a nyní i sekáním trávy. Poděkování patří i o.s. Třídvorští draci,
kteří čtyřkolkou zvládli odklidit sníh z většiny nových chodníků.
Po deštivých týdnech narostla tráva, kterou se již 4 týdny snažíme pracovníky
obce zvládnout. Jednoho stálého pracovníka p. Vopěnku od 1. května posílili 2
pracovníci od úřadu práce. Až se zvládne posekání 1. trávy, vše půjde již lehčeji,
protože zvelebování obce máme naplánováno dost a dost.
Také připomínám, že podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči, ve znění pozdějších předpisů musí každý vlastník své pozemky trvale
udržovat v bezplevelném stavu (sekáním alespoň dvakrát ročně včetně likvidace
biomasy) , aby nedocházelo k šíření plevelů na okolní plochy, k poškozování
životního prostředí a zdraví lidí.

Obyvatelstvo:
Naše obec se stále rozrůstá a občanů přibývá. K 1.1.2012 měla obec 916 obyvatel.
Od ledna se narodily 2 děti a zemřely 2 osoby.
Jeden pár uzavřel manželství a 1 manželství bylo rozvedeno.
Přistěhovalo se 6 občanů a pouze 1 se odstěhoval.
Ke konci června má obec již 921 obyvatel.
Věková struktura:
Mužů
390

Žen
411

Děti – chlapců
68

Děti - dívky
52

Věkové složení:
ženy
muži

do 6 let

7-18

19-30

31-40

51-60

41-50

51-60

61-70

71-90

91-100

23
31

41
53

62
64

76
82

55
55

66
61

71
70

38
30

29
12

2
-

Mateřská škola
Přes letošní prázdniny, kdy bude školka uzavřena, bude probíhat rekonstrukce a
zateplení nové části. Po prázdninách tak děti nastoupí do zrekonstruované
„sluníčkové“ školky. V letošním roce jsme žádali TPCA z grantu Partnerství pro
Kolínsko o dotaci na revitalizaci prostranství před mateřskou školou s názvem
Krakonošova zahrádka. Bohužel jsem dotaci opět nezískali a celý projekt se
realizoval z obecního rozpočtu.
Investiční akce
Jak jsem již zmiňovala o prázdninách bude probíhat zateplení a úpravy nové
budovy mateřské školy, oprava komunikace ve výrobní zóně a probíhá výměna
oken místo luxfer na bývalé tělocvičně. Dále bylo schváleno vybudování chodníčku
na hřišti TJ a stání před mateřskou školkou. Po vyřešení vlastnických vztahů
pozemku v Polní ulici bude zpracován projekt, aby v příštím roce začalo postupné
budování této komunikace.
Územní plán
Zastupitelstvo obce na svém květnovém zasedání odsouhlasilo pořízení úplně
nového územního plánu. Občané měli možnost do konce března předat na obecní
úřad své požadavky na začlenění svých pozemků do nového územního plánu. Nyní
bude probíhat fáze zpracování zadání.

Přehled sdílených daní do obecního rozpočtu - porovnání za 1. čtvrtletí
2013
fyzické osoby
závislá činnost

2012

2011

2010

452 099,--

441 414,--

344 689,--

329 596,--

OSVČ

15 065,--

18 542,--

20 743,--

40 542,

z kapitál. výnosu

53 172,--

51 465,--

27 696,--

25 364,--

právnické osoby

529 530,--

532 722,--

435 309,--

453 926,--

DPH

884 477,--

844 585,--

701 005,--

665 581,--

33,--

6 392,--

190 091,--

7 379,--

1.895.120,--

1.719 533,--

1 522 388,--

Daň z nemovitostí
CELKEM

1 934 376,--

Obec má v současné době na účtech 7 210 217,10 Kč.
Akce červenec – srpen 2013
12.7. - zájezd do Lysé n/Labem na výstavu Květy 2012
12.7. – 6. Filmová noc na hřišti TJ – promítat se budou filmy:
Okresní přebor
Vendeta
13.7. – 3. kolo Polabské ligy v požárním sportu
10.8. – Pouťová taneční zábava, hraje TS Laura
11.8. – Turnaj třídvorských sportovců v kopané
7. ročník turnaje v tenisu o Putovní pohár obecního
úřadu
30.8. – 7. ročník soutěže pro rodiče nebo prarodiče s dětmi
Železná rodina, stezka odvahy a přespání ve stanech
na hřišti

Dětské hřiště
I v letošním roce se musela řada prvků z důvodu bezpečnosti dětí na dětském hřišti
vyměnit, pod prvky umístit dopadové desky a vyměnit již rozpadající se lavičky.
Rozvoz obědů
Do naší obce obědy dováží firma Kadlec s.r.o. – vývařovna v bývalé Tatře, dále
obědy nabízí i firma Jiří Malý z KORAMA a také se dobře vaří ve Staré hospodě,
výběr ze 2 jídel.
Odpady
Od letošního roku platí nová vyhláška, kdy za odpad platí i vlastníci nemovitostí ,
kde není nikdo trvale hlášen a ani není určeno k rekreaci, dále cizinci, kteří mají
v naší obci povolen pobyt min. na 3 měsíce. Kdo uhradil pouze polovinu poplatku
na letošní rok, druhou část musí zaplatit do konce září . Tím, že třídíme odpad
naše obec od EKO-KOMU a.s. získala za loňský rok 137 050,50 Kč.
Počet tun
Za odstranění odpadu
v Kč
Leden
30,58 směsného komunálního odpadu
41 004,-Únor
24,59 směsného komunálního odpadu
34 693,-Březen
24,03 směsného komunálního odpadu
32 220,-Duben
19,90 směsného komunálního odpadu
26 683,-5,51 biologicky rozložitelného
2 927,-odpadu
Květen

24,92 směsného komunálního odpadu
17,69 biologicky rozlož. odpadu

33 414,-9 397,--

Provoz vakuové kanalizace
Opět žádáme občany, aby si zkontrolovali „čas od času“ chod vakuové kanalizace
a případné poruchy neprodleně oznámili p. Kukalovi tel. 724 181 702, p.
Vokolkové tel. 607 870 042, p. Paňkovi nebo v pracovní době na obecním úřadě
321 766 154.
CZECHPOINT
I v letošním roce je pracoviště CZECHPOINTu v naší obci hojně využívané, od
ledna bylo vydáno 33 rejstříků trestů, 34 výpisů z katastru nemovitostí, 14 výpisů
z obchodního rejstříku, 3 bodová hodnocení osob, 80 konverzí dokumentů.
Legalizováno
bylo
170
podpisů
a
116
listin.
Na těchto správních poplatcích obec získala 36 060,-- Kč.

Méně kapek

, více sluníčka

a pohody o prázdninách a dovolených !!!

