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Vážení spoluobčané,  
zanedlouho se rozloučíme s rokem 2013 s konstatování, že jsme zase o rok starší a budeme  
hodnotit jaký rok to byl. V lednu jsem poprvé volili presidenta, na konci října poslance do  
Parlamentu ČR a nyní probíhají koaliční jednání o podobě nové vlády. V červnu řadu obcí 
a měst postihly lokální záplavy a opět prověřily připravenost složek Integrovaného 
záchranného systému. I místní hasiči přiložili ruku k dílu a pomáhali s čerpáním vody 
nejen v obci,  ale i v nedalekých Sendražicích. Několikrát v roce nás potrápilo přerušení 
dodávky elektřiny, z důvodu plánovaných oprav na distribuční soustavě. Obec uspořádala 
ve spolupráci se zájmovými organizacemi a sdruženími  mnoho akcí a chtěla bych všem 
touto cestou poděkovat za spolupráci, také všem ženám, které upekly štrúdly na 2. ročník 
Třídvorské drakiády spojené s ochutnávkou pochoutek z jablek.  Sešlo se na 12 různých 
štrúdlů, závinů a buchet z jablíček. Také děkuji organizacím za  pomoc  s čištěním struhy 
u Skalky a parkoviště u místního koupaliště. Všem organizacím a sdružením patří 
poděkování za akce, které pořádaly v průběhu roku a obohatily tak kulturní a sportovní 
život v naší obci. 
 Příští rok nás čekají v říjnu volby do zastupitelstva obce. Sami tak budete hodnotit 
práci zastupitelů za uplynulé 4 roky. Mnoho z nás se snažilo plnit úkoly, které jsme si 
vytýčili ve volebním programu. Řada úkolů byla splněna, některá jsou ještě před námi.  
 Ráda bych vám popřála  krásné a požehnané svátky vánoční plné lásky, domácí 
pohody a splněných přání. Těm nejmenším přeji, aby pod stromkem našli ten nejhezčí 
dárek, který si přáli. Zároveň vám do nového roku přeji jménem svým, ale i jménem 
celého obecního úřadu všechno nejlepší, hodně  štěstí, zdraví, lásky, osobních a 
pracovních úspěchů.  
        J. Vokolková - starostka 
ObyvatelstvoObyvatelstvoObyvatelstvoObyvatelstvo    
Obec se stále rozrůstá a obyvatel nám přibývá. Ke konci listopadu měla obec již  932 
obyvatel. V průběhu roku se narodilo  7   dětí, přistěhovalo 21 osob, odstěhovalo 7 osob, 
zemřelo 7 osob, 6 párů uzavřelo manželství a 1  pár se rozvedl. 
Nejstarší z občanů je paní Milada Nedvídková ( 92 let) a z mužů pan Miroslav Peřina ( 85 
let ). 
 
Investiční akceInvestiční akceInvestiční akceInvestiční akce    
V letošním roce obec realizovala z větších investičních akcí – dokončení zateplení a fasády 
na nové části budovy mateřské školy, nový asfaltový povrch do výrobní zóny,  výměnu 
oken místo kopilitů v bývalé tělocvičně, chodníček na fotbalovém hřišti. Z menších akcí 
úprava prostranství  a parkovací místa před mateřskou školou, vybudování hřiště na 
nohejbal vedle dětského hřiště.   
Probíhá jednání o vykoupení  pozemku v Polní ulici, aby v příštím roce již mohla být 
rekonstruována 1. část komunikace včetně vjezdů a vstupů k nemovitostem. V současné 
době probíhá výběr projektanta. 
Obec v současné době jedná s vlastníky bývalé Kovárny o jejím nákupu, kde by obec měla 
sklad, dílnu a sběrný dvůr.  
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CzechPOINTCzechPOINTCzechPOINTCzechPOINT    
Pracoviště CzechPOINTu letošním roce  vydalo: 
-    61  ks rejstříků trestů 
-    29  ks výpisů z katastru nemovitostí 
-    29  ks výpisů z obchodního rejstříku 
-      1  ks výpisů z živnostenského rejstříku 
-      5  ks bodového hodnocení osob 
-  123  ks provedeno  konverzí 
Ověřeno bylo 576 podpisů  a 264  listin. 
Za tyto správní poplatky obec získala 77 390,--  Kč.  
 

Odpady Odpady Odpady Odpady     
I pro rok 2014 zůstávají poplatky ve stejné výši jako v letošním roce, tj. 500,-- Kč na osobu 
a rok.  
Úhradu poplatku lze opět rozdělit na 2 splátky – 1. do 1.2. - 31. března 2014 
                                                                                 2. do 30. září 2014 
a to platbami v pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet obce 8429151/100 – 
variabilní symbol číslo popisné nemovitosti. 
 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ( poplatek za odpady ) platí: 

a) fyzická osoba s trvalým pobytem v obci 
b)  cizinci, jímž je povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a 

cizinci pobývající na území ČR přechodně dobu delší než 3 měsíce 
c)  fyzická osoba, která vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci  
d)  osoba vlastnící byt či dům ve kterém není hlášena žádná fyzická osoba         

 
Přehled nákladů na odvoz a likvidaci odpadu zPřehled nákladů na odvoz a likvidaci odpadu zPřehled nákladů na odvoz a likvidaci odpadu zPřehled nákladů na odvoz a likvidaci odpadu z    naší obce vnaší obce vnaší obce vnaší obce v    roce 2013roce 2013roce 2013roce 2013    

    
    Směsný kom.odpad       Bioodpad Tříděný 

odpad 
Objemné 
kontejnery 

    tttt    KčKčKčKč    tttt    KčKčKčKč    Kč Kč Kč Kč     tttt    KčKčKčKč    
Leden  30,58      41 004,--       - -     47 618,-- - - 
Únor 24,59 32 971,-- - - 47 618,-- - - 
Březen 24,03 32 220,-- - - 47 618,-- 1,72 4 083,-- 
Duben 19,93 26 683,-- 5,51 2 927,-- 47 618,-- 13,30 17 807,-- 
Květen 24,92 33 414,-- 17,69 9 397,-- 47 618,-- 4,72 9 416,-- 
Červen 14,34 19 228,-- 12,52 6 651,-- 47 618,-- 1,74 4 061,-- 
Červenec 13,55 18 168,-- 19,06 10 125,-- 47 618,-- 4,34 6 645,-- 
Srpen 14,90 19 979,-- 14,50 7 703,-- 47 618,-- 14,56 21 439,-- 
Září 14,49 19 429,-- 16,00 8 500,-- 47 618,-- - - 
Říjen 21,25 28 493,-- 13,69 7 272,-- 47 618,-- 2,84 5 178,-- 

CELKEM 202,55202,55202,55202,55      271  271  271  271    589,589,589,589,--------    98,9798,9798,9798,97            52525252    575,575,575,575,--------     476 180, 476 180, 476 180, 476 180,--------    43,2243,2243,2243,22    68686868    629,629,629,629,----    
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V roce 2012 za stejné období bylo z obce odvezeno 193 t komunálního odpadu a 96,9 t 
bioodpadu  
- celkem za odvoz a likvidaci odpadů  obec zaplatila ( 1-10/2013 ) 867 440,-- Kč  
- vybráno na poplatcích od občanů a firem 466 842,-- Kč 
- tím, že třídíme odpad na komunální a bio obec ušetřila 80 174,-- Kč a za třídění 
separovaného odpadu a prodej skla získala 103 384,60 Kč. 
I z tohoto důvodu zastupitelstvo obce zatím nepřikročilo ke zdržování poplatků za 
komunální odpad na rok 2014. 
Na obecním úřadě si lze zakoupit plastové popelnice  120 l za 698,-- Kč 
                                                                                         240 l za 942,-- Kč 
                                                          popelnice na bioodpad  za 682,-- Kč 
           plastové pytle za 12,-- Kč. 
 

Poplatky ze psůPoplatky ze psůPoplatky ze psůPoplatky 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 2014. 
Opět připomínáme majitelům psů  „potulování psů bez páníčka“ po obci a úklid  Opět připomínáme majitelům psů  „potulování psů bez páníčka“ po obci a úklid  Opět připomínáme majitelům psů  „potulování psů bez páníčka“ po obci a úklid  Opět připomínáme majitelům psů  „potulování psů bez páníčka“ po obci a úklid  
„hromádek“„hromádek“„hromádek“„hromádek“.... 
 

Platební terminál KBPlatební terminál KBPlatební terminál KBPlatební terminál KB    
 Od ledna 2014 lze platit na obecním úřadě správní i místní poplatky ( za 
komunální odpad, ověřování, nákup popelnic atd. ) platební kartouplatební kartouplatební kartouplatební kartou.  
    
Sekání veřejných prostranství a zimní údržba chodníků Sekání veřejných prostranství a zimní údržba chodníků Sekání veřejných prostranství a zimní údržba chodníků Sekání veřejných prostranství a zimní údržba chodníků     
 Každoročně děkujeme všem majitelům domů, kteří se starají o obecní pozemky 
před svými domy sekají je a v zimě pomáhají s odklízením sněhu. V letošním roce 
pomohly s úklidem chodníků i  Třídvorští draci. Také připomínáme, že pozemky musí být 
trvale udržovány v bezplevelném stavu tzn. že min. 2x ročně musí být pozemky posekány 
včetně likvidace biomasy, aby se semena plevelů nešířila do okolních zahrad a tím 
nedocházelo k porušování § 3 odst. 1 písmene a) zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se tak nestane, může 
obecní úřad závěr místního šetření postoupit MěÚ Kolín, odboru životního prostředí 
a zemědělství k dořešení a uložení pokuty. 
  

HřbitovHřbitovHřbitovHřbitov    
V příštím roce se budou obnovovat nájemní smlouvy na hrobová místa. Cena za 1 m2 na 
10 let byla stanovena usnesením zastupitelstva na 50,-- Kč.  
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Nové smlouvy se budou podepisovat od 1.od 1.od 1.od 1. dubna 2014 dubna 2014 dubna 2014 dubna 2014.  
Pokud se zmiňuji o hřbitově, chtěla jsem všechny požádat, kdo mají hrob umístěn do 
prostoru, neodkládejte za pomníky, sklenice, vypálené svíčky a podobně, protože  když 
zaměstnanci obce sekají, musí vše nejprve odstranit a potom teprve sekat. 

 

Ukládání větví a pUkládání větví a pUkládání větví a pUkládání větví a páleníáleníáleníálení    materiálu materiálu materiálu materiálu rostlinného charakterurostlinného charakterurostlinného charakterurostlinného charakteru    
Během roku lze ořezané větve, po dohodě na obecním úřadě, ukládat do Hluboké struhy, 
kde pak pracovníci obce provedou nahlášení pálení a spálení. Pálit „cokoli“ na svých 
zahradách bez nahlášení je zakázáno.  
 
DotaceDotaceDotaceDotace 
Na příští rok obec žádá ze SFŽP o dotaci na zateplení obvodového pláště budovy, stropu a 
výměnu oken bez změny zdroje vytápění ve Staré hospodě.  
 

Kalendář akcí prosinec a leden Kalendář akcí prosinec a leden Kalendář akcí prosinec a leden Kalendář akcí prosinec a leden ::::    
    
 1.121.121.121.12. – RRRRozsvěcení vánočního stromuozsvěcení vánočního stromuozsvěcení vánočního stromuozsvěcení vánočního stromu na dětském hřišti v 17 hod. – děti svá přání pošlou 
Ježíškovi na lampionu štěstí, Suchdolanka zahraje vánoční koledy 
    7.12.7.12.7.12.7.12. – Mikulášská nadílkaMikulášská nadílkaMikulášská nadílkaMikulášská nadílka ve Staré hospodě od 17 hodin – Přátelské divadlo připravilo 
pro děti Vodnickou pohádku a potom Mikuláš s čerty a anděly rozdá dětem dárky 
13.1213.1213.1213.12. – Vánoční trhVánoční trhVánoční trhVánoční trh před obecním úřadem od 9 hodin – možnost nákupu textilního zboží, 
obuvi, drogistického zboží, utěrek, ručníků  a medových výrobků 
14.1214.1214.1214.12. – Andělské zvoněníAndělské zvoněníAndělské zvoněníAndělské zvonění  ve 14 hodin u místní kapličky – vystoupí děti z MŠ a taneční 
skupina Domino Dance. Na zahřátí se bude prodávat svaření vínko, punč a cukroví. 
Doplňkový prodej vánočních ozdob a šperků. 
17.1217.1217.1217.12. – Besídka vBesídka vBesídka vBesídka v    mateřské školcemateřské školcemateřské školcemateřské školce od 9.30 nejen pro babičky a dědečky  
22.1222.1222.1222.12. – od 22.12. o.s. Třídvorařky budou vystavovat keramický keramický keramický keramický betlbetlbetlbetlémémémém v místní kapličce 
26.1226.1226.1226.12. – Vánoční mšeVánoční mšeVánoční mšeVánoční mše s farářem Kmoníčkem od 11 hodin v místní kapličce 
 
  1.1  1.1  1.1  1.1. – se tradičně v 18 hodin nad obcí rozzáří Novoroční ohňostrojNovoroční ohňostrojNovoroční ohňostrojNovoroční ohňostroj 
24.124.124.124.1. – Ples obcePles obcePles obcePles obce, k tanci a poslechu zahraje TS ESO pod vedením M. Hartmana, jako                
vždy bohatá tombola a předtančení 
 
Pro lepší přehled o dění v obci sledujte vývěsku obecního úřadu nebo stránky obce 
www.tridvory.cz 
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TJ  Tři Dvory oddíl kopanéTJ  Tři Dvory oddíl kopanéTJ  Tři Dvory oddíl kopanéTJ  Tři Dvory oddíl kopané    
 
 TJ oddíl kopané má v současné době 74 členů, řídí ji předseda Vladimír Novák st. a 
sekretář František Martinec. Členy výboru jsou dále Josef Kučera, za dorost Vít Satrapa, za 
A mužstvo Vladimír Novák ml. a Zdeněk Kukal.  
 Současná členská základna je od roku 2012 řízena Fotbalovou asociací ČR ( FAČR ). 
Každý hráč a funkcionář musí povinně platit tomuto sdružení členský příspěvek, a to za 
dospělé 200,-- Kč a mládež do 18 let 100,-- Kč za člena.  
 Oddíl kopané má v okresních soutěžích 3 mužstva a to mužstvo mládežnické – 
dorost a dvě mužstva dospělých.  A mužstvo hraje III. třídu a v soutěži se vede vcelku 
dobře, v tabulce je na 3. místě. B mužstvo hraje  IV. třídu a jeho umístění je uprostřed 
tabulky. Na okrese Kolín je pouze jedna skupina dorostu a tak cestování k některým 
zápasům se jezdí kolem 40 km. 
 Hráči se také připravovali na jarní soutěž Zimním pohárem v Červených Pečkách. 
Jak je již  tradicí na třídvorskou pouť se hraje Turnaj Třídvorských sportovců, kterého se 
zúčastnila mužstva Sokol Kaňk, Sokol Záboří nad Labem a SK Konárovice a domácí  A 
mužstvo. 1. místo získali hráči Sokola Kaňk, A mužstvo skončilo na 2. místě.  
 Oddíl kopané v tomto roce uspořádal 3 zábavy ve Staré hospodě a to Maškarní 
karneval, Pouťovou a Posvícenskou zábavu. Mrzí nás, že se v tak pěkné hospodě, 
zúčastňuje zábav tak málo spoluobčanů a tak si říkáme, jestli má cenu vůbec takové 
kulturní akce pořádat. 
 Naše hřiště neslouží jen fotbalu, ale konají se zde akce pro děti, které pořádá obecní 
úřad  a místní hasiči zde pořádají hasičské soutěže. 
 V roce 2014 oslaví náš fotbalový oddíl 105. výročí od vzniku fotbalu v naší obci. 
Oslavy se budou konat v měsíci srpnu na třídvorskou pouť. 
 Dále můžeme říci, že náš fotbalový areál patří k jednomu z nejhezčích na 
kolínském okrese. 
 Chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu za vybudování chodníčku na fotbalovém 
hřišti, který ještě vylepšil celkový vzhled našeho hřiště. 
 Na závěr mi dovolte poděkovat, všem našim příznivcům fotbalu, že chodí na 
domácí utkání. Musíme však přiznat, že vždy to není podle jejich představ, ale i v těch 
momentech, když se hráčům nedaří, že je svým povzbuzováním motivují k lepším 
výkonům. 
 Do nového roku 2014 přejeme našim spoluobčanům pevné zdraví a pohodu ve 
svých rodinách. 
 
       za TJ Tři Dvory 
                          František Martinec 
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Sbor dobrovolných hasičů Tři Dvory (SDHSbor dobrovolných hasičů Tři Dvory (SDHSbor dobrovolných hasičů Tři Dvory (SDHSbor dobrovolných hasičů Tři Dvory (SDH Tři Dvory)Tři Dvory)Tři Dvory)Tři Dvory) 
se do života v obci aktivně zapojil i v roce 2013. Členská základna měla na začátku roku 55 
členů (13 žen, 8 dětí a 34 mužů), kteří se dle svých možností zapojili do různých činností 
organizace. 
 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. Při následných prudkých deštích na začátku měsíce června, 
které vedly k celé řadě lokálních záplav a povodní, bylo třeba již i naší pomoci a pomoci 
nám svěřené techniky. Nejprve bylo provedeno čerpání vody z ulic obce, které byly po 
vydatném dešti zaplaveny. Později jsme byli povoláni do Sendražic, kde bylo prováděno 
čerpání vody z ulic Karla Legera a ul. Na Dlouhé Vodě, zaplavených rozvodněným 
potokem. Čerpání vody probíhalo až do podvečera druhého dne, kdy byla činnost na 
místě ukončena. Po návratu do obce bylo provedeno ještě čerpání vody ve spodní části ul. 
Polní. Použitá technika fungovala bezchybně a plně se prokázala potřebnost plovoucích 
čerpadel a jejich široké využití při práci hasičských sborů. 
 Činnost organizace na hasičských soutěžích byla velmi různorodá. Družstvo žen, 
dětí a mužů se pravidelně zúčastňovalo soutěžních kol Polabské ligy, kde po vyhodnocení 
výsledků všech jednotlivých závodů družstvo žen v silné konkurenci soutěž vyhrálo a pro 
letošní rok se ženy staly držitelkami poháru Polabské ligy. Družstvo mužů skončilo na 4. 
místě a družstvo našich dětí obsadilo v soutěži mladších dětí 3. místo. Vzhledem ke 
stoupajícímu počtu aktivních členů byla v průběhu soutěží sestavována 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 již 5. ročníků 
soutěže o Letní putovního poháru starostky obce, který si již v kalendáři hasičských 
soutěží našel své pevné místo. Zúčastnilo se jej 6 dětských družstev, 5 družstev žen a 8 
družstev v mužské kategorii. V rámci svých možností jsme se snažili tradiční hasičské 
soutěže zpestřit o soutěže zaměřené na dovednosti a šikovnost hasičů. Po vyhodnocení 
všech soutěží obsadilo družstvo dětí ve své kategorii 2. místo, ženy 1. místo, družstvo 
mužů A 3. místo a mužstvo B 5. 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 a dále naše členská 
základna vypomáhala při zajišťování různých akcí pořádaných obcí, ať po stránce jejich 
přípravy, nebo zajištění vlastního průběhu. Rovněž tak jsme přiložili ruku k dílu při 
čištění Hluboké struhy a okolí parkoviště na koupališti.  
Závěr roku bude ukončen Výroční valnou hromadou SDH Tři Dvory, která je plánována 
na pátek 13.12.2013 od 18:00 hodin ve Staré hospodě. 
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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 2014.   
      
       Pavel Zeman, starosta SDH Tři Dvory  
 

MS ČČK Tři Dvory 
      V letošním roce pracovala místní skupina ČČK v počtu 43 členů. 
       V lednu jsme se sešli na výroční valné hromadě, kde jsme zhodnotili naši práci za 
minulý rok. 
      Na jaře jsme, jako v předchozích letech, spolupracovali s obecním úřadem při pořádání 
humanitární sbírky pro Diakonii Broumov.  MS ČČK se aktivně zapojuje i při dalších 
akcích pořádaných obcí pro děti i dospělé. 
      V dubnu naše členky vyčistily příkopy podél silnice směrem na Kolín (k můstku) od 
odpadků. Všechny, co jsme se brigády zúčastnily, jsme byly překvapeny, jak velké 
množství pytlů „suvenýrů“ se nám podařilo nasbírat.  
       Naše členky také pomáhaly OS ČČK Kolín při soutěži zdravotních hlídek základních 
škol kolínského okresu a při sportovních hrách základních škol v Kolíně. 
      Na začátku června i náš okres postihly povodně.  Uspořádali jsme proto sbírku čisticích 
prostředků a balených vod. Všechny věci ze sbírky jsme ihned odvezli do obcí Toušice a 
Mlékovice, kde byly s vděkem přijaty. Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali 
všem našim spoluobčanům, kteří k neštěstí lidí z těchto dvou vesnic nezůstali lhostejní a 
sbírky se zúčastnili.  
      V letošním roce jsme uspořádali zájezd do Divadla ABC a spolupořádali zájezd do 
Divadla na Vinohradech. V květnu jsme si udělali výlet na Keramické trhy do Kostelce 
nad Černými lesy spojené s návštěvou skanzenu v Kouřimi. 
      Některé členky se vypravily na pobytový zájezd do termálních lázní v  Maďarsku.  
      Na posvícenskou Zlatou se naše členky sešly na přátelském posezení s hudbou ve Staré 
hospodě. 
      Po celý rok se zúčastňujeme rehabilitačního cvičení v místní tělocvičně. 
      Jako každý rok, tak i letos, před Vánocemi navštívíme naše seniory s drobnými 
vánočními dárky. 
      Všem občanům přejeme klidné Vánoce a hodně zdraví a pohody v roce 2014. 
                                                 
 
        za MS ČČK Jaroslava Nováková, předsedkyně 
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  Taneční skupina Domino Dance Domino Dance Domino Dance Domino Dance vznikla v červenci letošního roku, původně 
skupina fungovala jako mažoretková a taneční formace pod názvem D´Angelo.  
S postupem času se staly mažoretky okoukané a zájem o jejich vystoupení upadá, z 
tanečních soutěží tato kategorie zcela vymizela. Po vzájemné dohodě se skupina 
přeorientovala na odlišný taneční směr a udělala krok kupředu.  
Taneční skupina Domino se učí nově pouze choreografie na cheerleading, disco dance a 
tanec za pomocí rekvizit. Trénink je téměř dvou-hodinový a je dosti fyzicky náročný (i 
pro samotnou cvičitelku).  
Na Andělském zvonění se rozloučíme s mažoretkovou formací a věříme, že se Vám naše 
nové taneční zaměření bude zamlouvat.  
      

      Martina Kratochvílová    

    ČRS MO Tři Dvory vČRS MO Tři Dvory vČRS MO Tři Dvory vČRS MO Tři Dvory v    roce 2013roce 2013roce 2013roce 2013 
Naše organizace má za sebou 85 let činnosti. Počet členů naší organizace je dlouhodobě 
poměrně stabilní, máme 325 členů , z toho je 23 dětí a 16 žen. Převážná část našich členů 
je z naší obce a nejbližšího okolí. V letošním roce stejně tak jako v minulých letech naši 
členové na revírech „Veletovský rybník“ , „Jezero Ostrov“,  „Koupaliště Tři Dvory“, 
rybníčku „Na Baště“ odpracovali v rámci údržby a ochrany přírody více než 800 
brigádnických hodin.. V dubnu proběhly tradiční rybářské závody na koupališti a v rámci 
dětského dne pak rybářské závody pro děti. Děkujeme tímto všem, kteří nám s organizací 
těchto závodů pomáhali, zejména sponzorům a obecním úřadům ve Třech Dvorech, 
Konárovicích a Veletově. Základní informace o naší organizaci jsou všem k dispozici na  
internetových stránkách www.motridvory.cz. V hospůdce Na Baště,  kterou za účelem 
provozování hostinské činnosti pronajímáme došlo v letošním roce ke změně nájemce. 
Nově hospůdku provozuje pan Petr Venc.   
Rok 2014 bude rokem volebním, proběhnou jak volby nového výboru naší organizace, tak 
volby do obecního zastupitelstva.  Věříme, že spolupráce mezi nově zvoleným výborem a 
zastupitelstvem obce bude probíhat k oboustranné spokojenosti, tak jako dosud.  Všem 
občanům přejeme  hodně zdraví a spokojenosti v roce 2014 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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Zpráva o činnosti Klubu leteckých modelářů Zpráva o činnosti Klubu leteckých modelářů Zpráva o činnosti Klubu leteckých modelářů Zpráva o činnosti Klubu leteckých modelářů –––– Tři Dvory Tři Dvory Tři Dvory Tři Dvory    
  Letošní sezónu jsme tradičně zahájili 1. ledna setkáním na našem letišti a zároveň 
jsme přivítali Nový rok 2013. Po přípitku a malém ohňostroji předvedli svá pilotní umění 
jen Jaroslav Kratochvíl – náčelník klubu a Jiří Kupšina, protože vál silný vítr a byla zima. 
 6. dubna proběhlo „otevírání letiště“ spojené s oslavou 60ti let našeho člena Jiřího 
Křepelky. Počasí nám opět nepřálo, vál silný vítr a byla zima, přesto někteří z nás 
předvedli letové ukázky a dokázali se poprat s nepříznivým větrem. 
 28. června uspořádal obecní úřad na závěr školního roku sportovně zábavné 
odpoledně, kterého se zúčastnil i modelář Jaroslav Kratochvíl s ukázkami lodních modelů 
a jejich RC řízení na hladině rybníka za kabinami. Děti si zajezdily s modelem švédské 
lodi Schevingen. 
 3. srpna se uskutečnilo v Miskovicích „ Setkání obřích model“, kde se aktivně 
zapojil i náš člen Jiří Kupšina, který létal s modelem polského letadla PZL – 104 VILGA 
s benzinovým motorem a rozpětím 2 400 mm. Mezi diváky byli i někteří clenové našeho 
klubu. 
 30. srpna uspořádal obecní úřad pro děti akci na závěr letních prázdnin, kde jsem 
vystavil několik modelů lodí a děti si s velkým zájmem zajezdily s modely lodí ARTUR a 
BARRAKUDA, která v podvečer měla zapnuto i osvětlení. 
 V úterý 8. října za krásného slunečného dopoledně navštívilo 32 dětí MŠ se svým 
pedagogickým doprovodem modeláře Ludvíka Kratochvíla, který pro ně opět připravil 
výstavku modelů lodí a letadel. Děti se seznámily s přípravou modelu na let, viděly plnění 
paliva u spalovacích motorů, nastartování motoru a zkoušku všech ovládacích prvků. Děti 
byly velmi ukázněné a s velkým zájmem sledovaly nejen ukázky plavby lodí po hladině 
bazénu, ale i výklad k jednotlivým modelům. Informace o této akci byla zveřejněna na 
vývěsce obecního úřadu a i na nástěnce v MŠ. Děti mi poděkovaly tím nejlepším 
způsobem – nakreslily několik výkresů s modely lodí a letadel.  
 28. října proběhlo „Uzavírání letiště“. Při posezení byla zhodnocena letošní sezóna 
a hospodaření klubu. V průběhu roku došlo ke zničení dvou leteckých modelů. Na závěr 
setkání došlo i na opékání buřtů. 
 Naše brigádní činnost spočívá především v sekání a údržbě letové plochy. Letos 
byla provedena úprava příjezdové cesty na letiště. 
 Děkujeme OÚ za finanční příspěvek, vyúčtování bylo předáno na OÚ p. 
Zemanové. 
 Rádi mezi nás přivítáme nové zájemce o letecké i lodní modelářství nejen z řad 
dětí, ale i dospělých. 
 
 Závěrem chceme popřát všem našim spoluobčanům příjemné prožití vánočních 
svátků, zdraví, štěstí a spokojenost v Novém roce 2014. 
 
        za třídvorské modeláře 
             Ludvík Kratochvíl 
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Třídvoračky v roce 2013 
 
Rok 2013 byl pro o.s. Třídvoračky velice pestrý a bohatý. 
A to nejen pro členky sdružení, /už je nás 42/,ale i pro  ostatní občany,především děti a 
seniory. 
Rok 2013 jsme začali Třikrálovým pochodem,který byl všemi účastníky vítán, zvláště po 
vánočním hodování.Procházka je pro většinu první sportovní aktivitou po vánočním 
„nicnedělání“. Protože většina našich členek jsou „šikulky“sešly jsme se před 
Velikonocemi na Obecním úřadě a vytvořily plno moc krásných věciček. Na Bílou sobotu 
jsme společně s ČČK navštívily divadelní představení To byla naše písnička ve 
Vinohradském divadle . Do Prahy jsme se vrátily v průběhu května za účelem prohlídky 
nově instalované Slovanské epopeje od Alfonse Muchy ve Veletržním paláci,kam byla 
přemístěna z Moravského Krumlova.  A další divadelní představení jsme se vypravily 
v říjnu do města perníku na přestavení „Zpívání v dešti“.Protagonisté obou představení 
byli vynikající.Všem můžeme vřele doporučit.  
V oblasti sportu jsme byly taky velice aktivní.Účastnily jsme se Jarního pochodu do 
Vigvamu v Němčicích,sportovního odpoledne ve Třech Dvorech a  
pomáhaly jsme při Cyklo závodech pro děti. Několik našich členek se zúčastnilo nácviku 
skladby pro Podřipské sokolské slavnosti.V Roudnici nad Labem jsme bohužel neměly 
štěstí na počasí a cvičily jsme za neustálého deště. V průběhu léta jsme vyjížděly na 
kolech.Tradičně Poděbrady, několikrát Vigvam ,Oškobrch.Z kola jsme sesedly 8.září a 
aktivně  jsme se zúčastnily Avon pochodu v Praze. 
Nezapomněly jsme ani na vzdělávání. 
Několik našich členek se účastní kurzu angličtiny pod vedením pí.Procházkové,které 
tímto vyjadřujeme dík za trpělivost a pochopení. 11.října jsme v salonku Staré hospody 
uspořádaly besedu s paní Danyšovou ,které byla přímou účastnící Svatojakubské pouti do 
španělského města Santiago de Compostela.Velice pěkný zážitek i poučení. 
Pro svou zábavu jsme v červnu uspořádaly grilování a posezení u Černů na zahradě. I přes 
obrovské vedro ten den, to bylo velice příjemné. Nesmím zapomenout na Country bál,ten 
jsme si všichni užili. Podzimní tvoření bylo tentokrát pod vedením Světlanky a Gabči 
Černých. Ještě nás čeká keramika a korálkování.Určitě to bude moc pěkné. Jinak se ale 
moc těšíme na vánoce.Zase bude keramický betlém v kapličce.  Letos přidáme ještě 
zpívání koled s hudebním doprovodem. Kapličku vyzdobíme našimi výtvory. A 
samozřejmě sbírka pro handicapované děti. 
Rok 2013 ukončíme předsilvestrovkým posezením s přáteli. 
Pokud chcete aktuálně sledovat naši činnost navštivte naše stránky 
www.tridvoracky.blogspot.cz 
 
Všem občanům přejeme hezké prožití vánočních svátku a hodně zdraví v novém roce. 
Těšíme se na setkání při našich akcích v r.2014 
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Sport pro všechny v r.2013  
    
Místní organizace Sport pro všechny ve Třech Dvorech  
má ve své členské základně 39 dospělých a 33 dětí. 
Aktivity jsou zaměřeny jednak k vlastním členům ,ale i širší občanské veřejnosti,o čemž 
svědčí účast i nečlenů na pořádaných akcích. 
Rok 2013 byl velice pestrý. 
Začali jsme velice úspěšným Tříkrálovým vejšlapem po okolí.Přes velkou nepřízeň počasí 
se u místní kapličky sešlo 30 dětí a 50 dospělých.Pro velký úspěch jsme zopakovali pochod 
na první jarní neděli,tentokrát do Vigvamu v Němčicích se sportovním programem. 
Pro děti i dospělé jsme uspořádali sportovní odpoledne s netradičními sporty a pro děti 
Cyklozávody ,při jejichž organizaci nám pomáhali naši cyklističtí reprezentanti Libor 
Miškovský a pan Melša. 
Největší akcí r.2013 bylo vystoupení se dvěma skladbami na sletu župy Podřipské 
v Roudnici nad Labem.Zúčastnily se děti se skladbou Kuřata a dospělí se skladbou 
Waldemariána. V Roudnici nám počasí nepřálo,ale pak jsme si  skladby zacvičili ještě  
v Ovčárech za velice pěkného počasí. 
Příznivci stolního tenisu si zahráli 2 turnaje a to Novoroční a Velikonoční s Fit klubem 
Kolín ,které oba vyhráli. 
Podíleli jsme se i na organizaci krajského atletického přeboru MŠ.14 dětí z naší MŠ 
soutěžilo na atletickém stadionu v Kolíně. Tenisový turnaj v Baby tenisu letos vyhrála 
Lucka Seifertová před loňským vítězem Davidem Nehasilem. 
Naše družstvo se zúčastnilo i krajské soutěže v netradičních sportech ,kde získalo dvě třetí 
místa. 
Poslední srpnový víkend a celé září patřilo nácviku country tanců na připravovaný první 
country bál v naší obci. Celkem 50 našich členů od nejmladšího žactva až po seniory se 
scházelo 2x týdně k nácviku.Nebyl to ztracený čas ,protože Country bál se opravdu 
vydařil. Na měsíc prosinec máme naplánovány dvě akce a to: Mikulášský turnaj 
v bowlingu a na závěr roku „Předsilvestrovské posezení“ v salonku Staré hospoda.Spolu 
s Třídvoračkami zveme své členy a přátelé na den 30.12.v 18 hodin na posezení s hudbou 
a tancem. Pravidelně cvičíme 2x týdně v tělocvičně.Naše členky vystoupily na Sokolském 
plese v Kolíně se skladbou Prázdniny,v Kořenově jsme byli na turistickém 
víkendu,jezdíme na kolách atd.atd.  
           V roce 2014 bychom chtěli navázat na všechny úspěšné akce z letošního roku. 
Dominantou příštího roku bude příprava a nácvik na Světovou gymnaestrádu ,která se 
uskuteční v r.2015 v Helsinkách.Česká republika vystoupí s koedukovanou  skladbou 
s náčiním na písně Elly Fitzgeraldové a Luise Armstronga.I naši členové se chtějí 
zúčastnit.Rádi přivítáme i další zájemce o tuto akci. 
Zároveň vás zveme na 2. Tříkrálový vešlap,který chystáme na první lednovou neděli. 
 
Všem občanům přejeme pěkné vánoce a hodně zdraví v novém roce. 
 

                                                                          členové asociace Sport pro všechny 
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Třídvorští Třídvorští Třídvorští Třídvorští dracidracidracidraci    ( ( ( ( www.tridvorstidraci.czwww.tridvorstidraci.czwww.tridvorstidraci.czwww.tridvorstidraci.cz))))    

 V prosinci tohoto roku oslaví Třídvorští draci druhé výročí svého působení. Náš 
klub se zabývá motorismem, hlavně však závoděním na malých motocyklech JAWA 50. 
Přestože v tomto odvětví působíme na dlouhou dobu, dosáhli naši členové značných 
úspěchů. Například se můžeme pochlubit poháry z amatérského mistrovství ČR. Tam naši 
jezdci obsadili 1., 2. i 3. místo. Je škoda, že letos se tento seriál závodů nekonal. Určitě 
bychom opět dosáhli na mety nejvyšší. Jelikož nechceme zůstat jen u motokrosu, okusili 
jsme i závody silniční. Tam i přes skvělou konkurenci v kategorii speciál jsme získali 1. 
místo a v kategorii RS 4. místo. Tedy opět úspěch. Příští rok by se mělo konat mistrovství 
ČR složené ze sedmi silničních závodů. Pokud se tak stane, určitě se zúčastníme. 
Zabýváme se též pořádáním závodů na vojenském cvičišti. Letos se tři již konaly, poslední 
čtvrtý, rozlučkový se starým rokem se koná 28. prosince. Tímto zveme všechny občany.  
Díky nepříznivému počasí v červnu tohoto roku nebyla možnost uspořádat dětem Dětský 
den. Ten byl přesunut na konec září a  byl spojen  s Drakiádou, kterou pořádal obecní 
úřad. Opět bylo pro děti přichystáno bohaté pohoštění. Kromě trampolíny, veteránů, 
čtyřkolky a tahače návěsů čekalo na děti další překvapení. S akcí nám pomohl i pan 
Zvolský z Konárovic, který předvedl své psí spřežení. Některé děti povozil na káře tažené 
právě těmito psy. Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat nejen jemu, ale i jeho 
pomocníkům. Když jsem narazil na děkování bylo by nepěkné zapomenout na naše 
sponzory a to: TRANSPORTSTAV Jiří Košík, Hospůdka Na Baště, Elektro Boudík a syn, 
ELSAB Kutná Hora, AUTOS Kolín, TRISTAV Kolín, Autoopravna Petr Koutský a 
v neposlední řadě Obecní úřad Tři Dvory za příspěvek na činnost. Za ten se na oplátku 
snažíme pomoci s odklízením sněhu. 
Děkujeme, že jste si přečetli náš příspěvek a přejeme Vám vše nejlepší a hlavně hodně 
zdraví do Nového roku 2014. 
 
       Miroslav Koutský za Třídvorské draky 
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Zpravodajství zZpravodajství zZpravodajství zZpravodajství z    Mateřské školičky Tři DvoryMateřské školičky Tři DvoryMateřské školičky Tři DvoryMateřské školičky Tři Dvory    
    
V roce 2013 došlo v Mateřské škole Tři Dvory k dalším velkým změnám. Celá budova MŠ 
byla zateplená a dostala i nový „žlutý kabátek“. Byl upraven vnitřní prostor mezi starou a 
novou částí  MŠ, který je nyní dveřmi propojený se spojovací chodbou a děti ho teď 
mohou využívat ke hrám a vzdělávacím činnostem. V prosinci se v tomto venkovním 
prostoru poprvé uskuteční i vánoční besídky. 
 Od ledna 2013 navštěvuje mateřskou školu celkem 40 dětí. V 1. třídě je zapsáno 15 dětí            
a  ve 2. třídě 25 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, vítání občánků, 
zdobení vánočního stromu  před OÚ Tři Dvory. V prosinci nás ještě čeká vystoupení dětí 
u kapličky na Andělském zvonění, vánoční besídky pro rodiče i pro veřejnost. Za dětmi 
přijela do MŠ i divadélka s pohádkovými představeními. Děti si mohly vyzkoušet svou 
šikovnost v letní a vánoční „dřevíčkové dílničce“. 
Nejstarší děti se zúčastnily předplaveckého kurzu  ve Vodním světě v Kolíně. 
Nejzdatnější malí sportovci reprezentovaly MŠ na atletických závodech v Kolíně. 
S tréninkem jim pomáhal pan Rudolf Řehůřek. 
 V měsíci květnu přijela pro děti do MŠ mašinka a dovezla nás na krásný výlet do Vigvamu 
v Němčicích, kde pro nás byl připraven pestrý a poučný program. 
Za celoroční dobrou spolupráci děkujeme paní starostce a zastupitelům.  
Veselé Vánoce, hodně zdravíčka a pohody do nového roku 2014 přejí dětičky a paní    
učitelky z MŠ Tři Dvory. 
 
Srdečně zveme místní babičky i ostatní zájemce na „Vánoční besídku“, která se koná Srdečně zveme místní babičky i ostatní zájemce na „Vánoční besídku“, která se koná Srdečně zveme místní babičky i ostatní zájemce na „Vánoční besídku“, která se koná Srdečně zveme místní babičky i ostatní zájemce na „Vánoční besídku“, která se koná 
vvvv    úterý 17. prosince od 9.30 hodin vúterý 17. prosince od 9.30 hodin vúterý 17. prosince od 9.30 hodin vúterý 17. prosince od 9.30 hodin v    MŠ.MŠ.MŠ.MŠ.    
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Trestní kniha obceTrestní kniha obceTrestní kniha obceTrestní kniha obce    
VVVV    archivu úřadu byla nalezena karchivu úřadu byla nalezena karchivu úřadu byla nalezena karchivu úřadu byla nalezena knnnnihihihihaaaa k zapisování testů s k zapisování testů s k zapisování testů s k zapisování testů s    daty od 1.1.1923 do roku 1950daty od 1.1.1923 do roku 1950daty od 1.1.1923 do roku 1950daty od 1.1.1923 do roku 1950    
VVVV    knize je knize je knize je knize je na 103 zápisů o trestech našich občanů.na 103 zápisů o trestech našich občanů.na 103 zápisů o trestech našich občanů.na 103 zápisů o trestech našich občanů.    
Uvádím zajímavosti a výše trestů:Uvádím zajímavosti a výše trestů:Uvádím zajímavosti a výše trestů:Uvádím zajímavosti a výše trestů:    
J.T. – přestupek spáchaný 9.9.1924 - prodej lihovin při taneční zábavě – 10,-- Kč pokuty 
F.C. – přestupek spáchaný 4.9.1925 - zanedbání kousavého psa – liknavost  20,-- Kč 
pokuty, v případě nedobytnosti pokuty, 24 hodin vězení 
A.V. – přestupek spáchaný 4.3.1916 – urážka stráže, 14 dní vězení 
R.K. – rozsudek vynesen 14.2.1929 - ředění mléka – peněžitá pokuta 50,-- Kč 
V.K. – rozsudek vynesen 14.11.1929 – krádež zajíce – 48 hodin vězení a ztráta volebního 
práva do obcí 
J.K. – přestupek spáchán 17.7.1930 – za rychlou jízdu na křižovatce, 50,-- Kč pokuty 
event. 2 dny vězení 
J.T. – přestupek – spáchán 10.6.1931 – přestupek proti bezpečnosti majetku, koupě 
podezřelých věcí z ukvapenosti  - 1000,-- Kč pokuta 
B.O. – rozsudek vynesen 7.11.1934 – vyobrazeními vzbuzoval veřejné pohoršení – 48 
hodin vězení 
B.O. – rozsudek vynesen 31.7.1936 – smilnil s osobou mužskou, chlípnost, těžký žalář 3 
měsíce, 1 půst měsíčně, ztráta volebního práva 
B.O. – rozsudek vynesen 14.9.1937 – tuláctví – 14 dní tuhého vězení s tvrdým lůžkem 
B.B. -  rozsudek vynesen  9.7.1942 – ze zištnosti přijala kradené dříví – 2 dny vězení 
s tvrdým lůžkem 
M.L. - rozsudek vynesen 3.12.1942 – pro styk s válečnými zajatci – 10 týdnů samovazba 
F.CH. – za odcizení borovice v lese – spácháno v březnu 1950 – 48 hodin tuhého vězení  
 

ZZZZápisy zápisy zápisy zápisy z    kronikykronikykronikykroniky 1923 1923 1923 1923----24, 193324, 193324, 193324, 1933    
 V roce 1923 rozšířen obecní hřbitov na sousední pole koupené od Václava Vokřála 
z č.p. 22, které mu byla vyměněně louka z obecního v bažantnici. Stavbu hřbitova 
prováděl místní zednický mistr František Cyvín, náklad 35 355,-- Kč. Současně vykoupila 
obec cestu v sousedství hřbitova od L. Košíka na hřbitově byly vysázeny lípy. Během 
tohoto roku postaveny v obci 3 domy. Provedeny obecní volby, toho roku existovaly 
k volbám 4 strany : sociální demokraté, republikáni, občanská a národní sociálové. 
Rozruchu v obci způsobily mnoho. Voličů bylo 366 – 1. strana získala 140 hlasů, 2. strana 
91 hlasů. 3. strana 91 hlasů a 4. strana 44 hlasů. Starostou byl zvolen Josef Tichý z č.p. 92, 
náměstkem Josef Vařečka z č.p. 58, dalšími radními Serbus Jan, Cyvín František a Josef 
Beneš. Během roku zemřelo 11 osob, z nichž 4 muži a 7 žen.  
 Roku 1924 byl schválen hřbitovní řád, služební řád pro obecního zřízence, 
ustanovena zdravotní komise a komise pro udržování veřejných cest. Kol okresní silnice 
vysázeny po hranicích obecních pozemků třešně. Dozor nad hřbitovem svěřen za odměnu 
100,-- Kč strážníku Štelovi, který je současně hrobařem od roku 1917. Dříve byl hrobařem 
Josef Kratochvíl z č.p. 86, před ním jeho otec, který byl hrobařem od roku 1882. 
Následkem usnesení zastupitelstva provedena změna v držení posvícení v obci a sice až po 
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skončení sklizňových podzimních prací druhou neděli po svátku Všech Svatých. 
Provedena změna regulační čáry v Průhoně. Pozemková reforma i u nás se uplatnila, bylo 
přiděleno občanům zdejším od Velkostatku Kondrovického 169 měřic. Cena pohybovala 
se mezi Kč 400-1000 míra. Kdo měl vlastních pozemků 9 ha, neobdržel žádný příděl, 
taktéž státní zaměstnanci na dráze a poště, i ten, kdo neměl vlastního obydlí, neobdržel 
přídělu. Veškeré obecní cesty byly řádně upraveny návozem písku koupeného od 
Velkostatku Konárovského za Kč 2 jeden povoz, na zadní obci a i v lukách, kde se potřeba 
toho jevila. Pokud se týče kulturní činnosti v obci, jsou často pořádány divadelní 
představení jedna korporace po druhé i s osvětovou komisí, která i tento rok pořádala 
obvyklé slavnosti národní jako každým rokem spojené s přednáškami. Obyčejně 28. října 
se též každý zúčastní průvodu se svou politickou organizací v Kolíně. Rok tento byl pokud 
se týče úrody dosti příznivý a žádná pohroma obec nestihla. Postaven v obci pouze 1 
domek. Zemřelo během roku 5 mužů a 7 žen.  
 Počátkem roku 1933 napadlo dosti sněhu. Jarní práce začaly až po svatém Josefu a 
stálé mrazy poškodily růžové jetele. Máj byl více suchý, málo dešťů a noci chladné. 
Následkem sucha a chladných nocí narostlo málo sen a byla sklizeň sena docela nepatrná. 
Tepla se dostavila až v druhé polovině července a to pořádná až 32 stupňů, což těžce nesli 
zaměstnanci a potahy, které prováděli sečení svážení a i mlácení obilí. Pokud se týče 
zaměstnanosti jsou bez mála všichni dělníci v jarní době v práci mimo měsíců zimních, 
kdy nebylo žádné práce. Na zahálce bez zaměstnání je dosti mladých lidí po vyučení. 
Následkem nezaměstnanosti byla obec nucena též na výzvu okresního úřadu počít 
komunikační práce a ze své vlastní vůle nechala vyčistit veškeré stoky v obecních lukách, 
dále nechala v obecní skále nalámati kamene na štět a hotového štěrku na obecní silnici. 
Vyštětěna byla ulice od č.p. 23 až k č.p. 19 a povezena štěrkem a pískem, pak postaven 
betonový rigol v ulici mezi stodolou u č.p. 16 a domky 40 a 41, kterým se utvořil svod 
vody z bývalé louže u č.p. 7 a 82. Při práci na směny se vystřídalo 30 dělníků ženatých a 
svobodných, někteří ostatní jsou zaměstnáni na regulaci Labe, která se provádí u obce 
Veletov. Počátkem roku bylo v obci napočteno ke statistice dobytku celkem 327 kusů 
hovězího, koní 34, koz 130, vepřového bravu 240 kusů. Stanice býčí se nachází v č.p. 11, 
57 a 78, stanice kančí v č.p. 57. Postavily se domy č.p. 175, 176, 177, 178, 179, 180 a 181. 
Nájemníků je v obci 29. K nejčetnějším křestním mužským jménum patří Josef 77, Václav 
33, František 29, k ženským Marie 73, Anna 56, Kateřina 21. Do zdejší školy je zapsáno 
celkem 71 dětí. Nejstarším mužem zůstává i v letošním roce výměnkář Jan Vokřál z č.p. 22 
rozený roku 1852, který ještě bez námahy pracuje v hospodářství svého syna a je stále při 
humoru. Letošní  rok je pro obec neutěšený, obec dluhuje 10 000,-- Kč za stavbu elektriky 
a na práce komunikační je dlužna 17 200,-- Kč a jelikož nájemníci obecních pozemků 
neplatí, obec má pokladnu prázdnou a účty které jdou nemá čím vyplácet. Toho času má 
obec v zaopatření v chudobinci v Kolíně 2 ženy a jednoho muže, což činí denní náklad 
7.50 Kč. V srpnu uspořil místní sbor hasičů okrskové cvičení na hlavní návsi, za účasti 
sousedních sborů. Cvičení vzhledem k počasí se vydařilo, jak morálně, tak i finančně.  
V září uspořádal místní Sportovní klub slavnost svého desetiletého trvání. Obec k tomuto 
účelu darovala malý dar nejlepšímu borci, který dosáhne nejvíce bodu při vystupování na 
hřišti. Během roku se uspořádalo v obci 12 tanečních zábav, 8 divadelních představení a 
dvou zábavných večírků místními korporacemi.  


