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Slovo starostky:

Vážení spoluobčané,  

polovina roku je za 

námi a tak jsme pro vás připravili pár 

řádek o dění v naší obci. 

Od ledna do začátku května probíhala 

rekonstrukce Staré hospody, která

spočívala ve výměně oken a vstupních 

dveří, zateplení stropu, suterénu a 

obvodového pláště budovy, dále byla 

provedena celková rekonstrukce střechy . 

Byl vymalován sál a instalovány nové 

dveře do sálu. Na tuto akci získala obec 

dotaci od Státního fondu životního 

prostředí. Začátkem června proběhla 

kolaudace a bude provedeno závěrečné 

vyhodnocení akce se Státním fondem ŽP.  

Díky dotaci se může obec pochlubit další 

zrekonstruovanou budovou, jejíž sál i 

salonek využívá nejen obec, ale i  zájmové 

organizace a sdružení v obci k zábavám, 

schůzím apod. 

Další budovou, kterou bychom chtěli 

zrekonstruovat je obecní úřad. Zateplil by 

se obvodový plášť budovy, suterén a 

vyměnila střešní krytina. Bude zde  

vybudována kuchyňka a modernizací by 

prošla i kancelář účetní. Budova od roku 

1979 , kromě výměny oken a dveří, dosud 

žádnou rekonstrukcí neprošla. 

Jednu akci jsme dokončily a druhá začala. 

A to rekonstrukce Polní ulice, kde budou 

vybudovány vstupy a vjezdy 

k nemovitostem, chodník při staré 

zástavbě, rozšíří se komunikace na 5,5 m a 

bude zde vybudováno odvodňovací 

žebro. Práce by měly být hotovy do 

začátku srpna. Mrzí nás, že když se 

připravoval projekt, minimum občanů se 

o projekt zajímalo a když se rozběhly 

práce připomínek a negativních reakcí 

začalo přibývat. Během akce došlo ke 

změně projektu, které měly technický ráz 

a to z důvodu nepředvídatelných 

okolností, které během stavby nastaly –

změna podloží a zúžení vsakovacího žebra 

z důvodu ochranných pásem 

inženýrských sítí. Doufám, že vše již je 

vyřešeno a všichni se budeme těšit z nové 

funkční komunikace.  Obec i na tuto akci 

požádala o dotaci Středočeský kraj,

z programu FROM, který však ještě 

nerozhodl. I proto obec řešila financování 

do 2/3 akce v letošním roce, 1/3 prací bude

firmě uhrazena do 31.01.2016. Pokud 

dotaci obec nezíská, máme  „našetřeno“ , 

abychom z vlastních finančních 

prostředků tuto akci realizovali a 

nenarušili tak chod obce ani úřadu. 

Přeji vám všem klidnou 

dovolenou, plnou sluníčka a krásných 

zážitků ať již doma na zahradě, v Čechách 

nebo v zahraničí. 

Jitka Vokolková, starostka
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Obyvatelstvo

K 30.6. je nás 945 – 2 děti se narodily, 2 

osoby zemřely, 16 občanů se přistěhovalo 

a 16 odstěhovalo, nikdo se nám neoženil, 

pouze 1 manželství bylo rozvedeno.

Kulturní a sportovní akce v 1. pololetí

Jak obec, tak zájmové organizace a 

sdružení v obci připravily řadu jak 

kulturních, tak sportovních akcí – plesů, 

vystoupení, promítání, kroužků apod.  

Občané o tyto akce již nemají takový 

zájem jako dříve, ale to bohužel přináší 

uspěchaná doba.

Finance obce

K 30.6. má obec na svých účtech 

11 037 614,23 Kč. Z přerozdělených daní 

jsme od finančního úřadu obdrželi

3 616 671,08 Kč, nedaňové příjmy tvořily 

423 046,57 Kč, pracoviště CzechPointu 

získalo na správních poplatcích 35 750,--

Kč. 

Pracovníci na veřejně prospěšné práce

V letošním roce se obci nedaří získat

pracovníky na veřejně prospěšné práce. 

Zatím má obec 2 + 1stálého pracovníka. 

Tyto práce jsou opravdu vhodné spíše pro 

muže, protože celý den sekat sekačkou 

nebo křivinořezem není opravdu 

jednoduché. Kdo z mužů, z řad 

nezaměstnaných, by měl o tuto práci 

zájem, může kontaktovat buď starostku 

nebo místostarostu p. Bašistu. 

Díky rybářům, hasičům a sportovcům, 

kteří obci pomohli se sekáním a čištěním 

okolí parkoviště, se zatím daří zvládat 

údržbu veřejných prostranství. Během 

zimy bylo vyčištěno okolí rybníčku u 

Kovárny a vzniklo tak další hezké místo 

na okraji obce. 

Tělocvična

Tělocvična u mateřské školy je stále hojně 

využívaná na cvičení pro dobrou kondici, 

rehabilitační cvičení žen, jógu, nácvik na 

gymnaestrádu apod. Přes prázdniny se 

necvičí, ale  v září se opět v tělocvičně 

sejdeme. 

Letní akce:

9.7. zájezd do Lysé nad 

Labem na výstavu „Květy 

2015“

16.7. Filmová noc –

snímek Všiváci

8.8. pořádají sportovci Pouťovou zábavu-

k tanci a poslechu hraje ESO Míly 

Hartmana

9.8. Koncert u kapličky

28.8. Loučení s prázdninami

Dále připravujeme turnaj v nohejbale, 

termín bude ještě upřesněn. 

Zákaz podomního prodeje a nabízení 

služeb

I když obec v roce 2014 vydala nařízení  o 

zákazu podomního prodeje a služeb, 

přesto se v obci objevují zástupci 

energetických a telekomunikačních 

společností a tyto služby nabízejí. Pokud 

vás takto někdo osloví, okamžitě 

kontaktujte Policii OO Týnec nad Labem 

a oni je vykáží z obce s pokutou.

Rozbor vody v místním koupališti

Obec 2x během léta nechává zpracovat 

laboratoří KHS rozbor vody v místním 
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koupališti. Sinice se zde nevyskytují, ale 

voda obsahuje větší množství fosfátů. Kde 

jsou ty časy, kdy koupaliště bylo obleženo, 

parkoviště zaplněné. Nyní má každý doma 

bazén a děti to ani neláká jít s kamarády si 

užít vodních radovánek. 

Třídění odpadů

V třídění odpadů dosahuje obec velmi 

dobrých výsledků. V obci se nachází řada 

sběrných „hnízd“, min. 2 x do měsíce lze 

do Kovárny odvážet objemný odpad. 

Pouze bych požádala občany, aby se lépe 

využívalo místo v kontejnerech na plasty 

a papír, aby láhve sešlapávali, krabice 

rozdělávali. Tetrapacky od mléka a džusů 

patří do plastů ! Od Eko-Komu, a.s. obec 

získala Osvědčení o úspoře emisí, tím, že 

jsme vytřídili 42 t plastů. Od ledna obec

třídí i kovy, v Kovárně je na ně vyčleněn 

box. Po odvozu kovů do sběrny obec

získává další finanční prostředky. U 

obecního úřadu je umístěn kontejner na 

textil, hračky a obuv, kam lze tyto 

komodity ukládat.

Výměna občanských průkazů

Městský úřad Kolín – oddělení 

občanských průkazů a cestovních pasů 

zaznamenává zvýšený zájem o vydání 

nového občanského průkazu, jelikož 

uplynulo  10 let od hromadné výměny

tohoto dokladu. Úřední hodiny pro 

výměnu OP a cestovního pasu jsou 

pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý a 

čtvrtek od 8 do 14 hodin. Na místě vás 

pracovnice i vyfotí.

Kolínské kulturní léto

12.7. Koncert populární skupiny BUTY 

/Karlovo nám. od 19 hodin/

26.7. Folk & bluegrass v podání kapel 

Alishi & Mišmaš + Pouta / Kmochův 

ostrov od 21 hod /

9.8. Charitativní koncert za účasti kapel 

Kronos Combo, Lukáš Bořek & Company, 

Sem Tam Band a další / Kmochův ostrov / 

16 hodin

20.8. Letní kino – Hodinový manžel / 

Kmochův ostrov / 21 hod.

21.8. Letní kino – Rychle a zběsile / 

Kmochův ostrov / 21 hod.

30.8. Veselá revue ze staropražských písní 

v podání kapely Patrola – Šlapeto / 

Karlovo nám. 19 hod.

6.9. Koncert Dalibora Jandy a skupiny 

Prototyp – Karlovo nám. 19 hod.

---------------------------------------------

Oblíbenou „atrakcí“ na Kmochově ostrově 

je půjčování šlapadel k projížďce po Labi. 

Provoz vakuové kanalizace

Opět žádáme občany, aby si čas od času 

zkontrolovali chod vakuové kanalizace. 

Normální doba sání je 5 vteřin, pak již 

nesmí být slyšet žádné syčení. Případné 

poruchy ihned oznamte – v pracovní době 

na obecním úřadě 321 766 154, mimo 

pracovní dobu p. Kukalovi 724 181 702 

nebo p. Vokolkové 607 870 042.

Dovolená obvodní lékařky a dětského 

lékaře

Obvodní lékařka MUDr. Veronika 

Procházková čerpá dovolenou od 29.6. do 

10.7.2015 – zastupuje ji MUDr. 

Vavřinová.
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Dětský lékař MUDr. Jiří Mlčoch čerpá 

dovolenou od 13.7. do 9.8.2015 –

zastupuje jej MUDr. Straková. Přes letní 

prázdniny jsou odpolední poradny  

zrušeny.

Odpočty stavu plynoměrů

V průběhu měsíce srpna proběhnou v obci 

odpočty stavu plynoměrů a v září roční 

vyúčtování.

Nově otevřené železářství v obci

Naproti bytovkám v č.p. 134 ( Červencová 

ulice ) je nově otevřeno železářství a 

domácí potřeby. Od pondělí do pátku je 

otevřeno  od 6 do 16 hodin, v sobotu od 8 

do 11 hodin.

Stránky obce

Přes prázdniny budou zprovozněny nové 

stránky obce www.tridvory.cz, které 

budou mít nový desing a lepší možnost 

stahování informací na „chytrých 

telefonech“.

Z kroniky obce

V dubnu roku 1937 podnikla obec stavbu 

silnice od č.p. 59 až za číslo 48 Aloise 

Halamy. Délka silnice měří  156 m a šířka 

je 5 ½ m. Na štětení se upotřebilo 233 m3 

kamene a 20 m3 štěrku. Z obecní skály 

bylo kamene 191 m3 a ostatní se koupilo 

od místních občanů. Celkový náklad na 

úpravu silnice a chodníků s potahy a 

dělníky činil 11 879,-- . Stát přispěl na 

mzdu dělníkům 1738,-- . Sama dělnická 

práce činila 5 214,-.

Místní osvětová komise se všemi místními 

spolky a korporacemi pořádala dne 

17.4.1938 o božím hodě velikonočním 

slavnost dvacetiletého trvání republiky 

československé a její samostatnosti. Na 

paměť toho před slavností byl zřízen na 

hlavní návsi ( u Kapličky ) parčík na 

kterém pracovalo se dobrovolně, taktéž 

návoz hlíny místní rolníci s koňskými 

potahy zdarma z cesty jiterské obecní 

provedli. Doprostřed parku byl položen 

základní kámen pro postavení v budoucnu 

památníku „ Osvoboditeli presidentu 

Masarykovi, mezi dvěma zasazenými 

lípami, které mají nésti jména presidenta 

Beneše a zahynulého ministra Štefánika. 

Současně osázena náves kol dokola 

stromky okrasnými, které k tomu účelu 

byli zakoupeny i s lípami z Kolína od 

zahradníka Ledvinky. Práce nebyla 

placena, pouze materiál – cementové 

sloupky, železo a pletivo na plot, který 

zpracoval místní kovář Fr. Olexa a stavbu 

do sloupku do plotu Jos. Krejčí. Slavnosti 

se zúčastnilo všecko místní obyvatelstvo. 

Průvod veden byl z ulice u hřiště, hlavní 

ulicí pak vpravo ulici za rybníček 

k pomníku padlých ke škole a odtud na 

hlavní náves. Průvod zahájily školní děti 

za vedení řídícího učitele Jana Moce, pak 

následovali místní legionáři se státní 

vlajkou, pak dvacetičlenná hudba městská 

vedená kapelníkem Vlasákem, za hudbou 

obecní zastupitelstvo a pak muži i ženy 

s mládeží v průvodu ve čtyřstupu. U 

pomníku učinila vzpomínku na padlé 

moje maličkost jako tehdejší starosta a

kronikář ( p. Vařečka ). Hudba hrála na to 

píseň Od Zborova. Na hlavní návsi byla 

vytýčena vlajka přičemž hrála hudba 

národní hymnu a slavností řeč z tribuny 

pronesl předseda osvětové místní komise 

učitel František Richter, po slavnostním 

projevu odevzdal obci park a stromoví 
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k opatrování. Na to následoval před kaplí 

koncert. Litováno bylo jen toho, že právě 

v ten den byla dosti zima a návštěva 

přespolní žádná vyjma málo příznivců 

nebyla. Na ukončení byla večer veselice 

v obou hostincích. Příjem zklamal vybralo 

se na koncertě na vstupném a hostincích  

2 230,55. Jelikož vydání bylo vyšší než 

příjem deficit vyrovnala obec jako 

protektor slavnosti.

V roce 1946 byla zavedena autobusová 

doprava na silnici do Kolína a zpět , která 

měla hlavní výhodu pro dělnictvo 

dojíždějící do Kolína za prací. 

Lidová myslivecká společnost tvořila 

v roce 1948 16 členů, pod vedením 

předsedy Ladislava Košíka a hospodáře 

Václava Špinky. Jejich roční úlovek byl 

312 koroptví, 19 bažantů a 115 zajíců. 

Poslední leč měli v prosinci před 

vánočními svátky s hudbou v hostinci, 

kde vyhlásili krále střelců a měli taneční 

zábavu, za spoluúčasti ostatních občanů. 

V roce 1949 divadelní spolek  „Alois 

Drábek“ sehrál tyto hry za režie Antonína 

Uhra: Talár v městečku, Zvon Ungelt a

historickou hru Jánošík a to dopoledne 

v přírodě ve starém hliníku a večer za 

umělého osvětlení, provizorním 

natažením elektrického vedení 

z nejbližších domů. Titulní roli sehrál syn 

režiséra Ing. Ladislav Uher, zpěvy nacvičil 

Václav Janoušek. V této hře účinkovalo 45 

osob. 

V roce 1950 byla vybudována vodní nádrž 

na hřišti Sokola, za účelem získání hřiště 

pro lední hockej. 

V květnu 1958 projížděl naší obcí peloton 

cyklistického závodu Míru směrem od 

Týnce nad Labem přes Kolín do Prahy. U 

Cháberova domku č.p. 9 je uvítala 

ozdobená slavobrána, po stranách silnice 

natažené provázky s visícími barevnými 

fáborky, kteroužto výzdobu provedly děti 

zdejší národní školy pod vedením 

ředitelky Zdeňky Blažíčkové. K tomuto 

závodu nastoupilo 6 členek Č.S.Č.K. a 

Václav Suchý v bílých pracovních 

úborech jako zdravotní pohotovost. 

Peloton projížděl obcí v odpoledních 

hodinách, kdy už všichni pracující byli   

směny doma, takže diváků malých i 

velkých bylo dost. Třebaže pro závodníky 

nebylo potřebí poskytnutí nějaké pomoci, 

přece členky zdravotních hlídek ošetřily 

nějaká odřená kolena a ruce skotačící 

mládeže.  

Třídvorský zpravodaj: občasník pro obec 

Tři Dvory , vydává obec Tři Dvory, IČ 

00235806, Tři Dvory 271, 280 02 p. Kolín, 

tel. 321 766 154, fax. 321 766 170, e-mail: 

obec@tridvory.cz   Evidenční číslo MK 

ČR E 21655

Některé příspěvky v Třídvorském 

zpravodaji mohou vyjadřovat výhradně 

názory přispěvatelů.

Vyšlo 1.7.2015
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