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Úvod 

Za téma své práce jsem si vybrala dějiny obce Tři Dvory. Důvodů této volby 

bylo hned několik. Za prvé jsem rodačkou této polabské vesnice a proto mě k ní 

váže pevná citová vazba, neboť i většina mých předků pochází právě odsud. 

Druhým důvodem byl fakt, že jsem člověk, kterého nezajímá pouze přítomnost, ale 

především minulost míst, v nichž se pohybuji. Asi každý by měl znát dějiny místa, 

ze kterého pochází nebo kde žije. Protože, kdo zná minulost, může mnohem snáz 

pochopit i přítomnost. Třetím důvodem byla skutečnost, že jsem si uvědomila, že 

většina okolních vsí má vydané studie o své historii a právě Tři Dvory v tomto 

směru poněkud zaostávají. Myslím si, že je velká škoda, že obyvatel Tří Dvorů 

nemá také možnost v případě zájmu nahlédnout do podobné publikace. Dala jsem si 

tedy za úkol, že to napravím a těm několika stovkám lidí svázaných s touto vsí tu 

možnost dám. 

Již na počátku jsem věděla, že nezačínám na zelené louce, protože Tři Dvory 

mají poměrně velkou část své historie zaznamenanou v místních kronikách. Ty se 

staly také mým výchozím bodem, kterého jsem se po celou dobu držela. Dalším 

záchytným ostrůvkem byli místní pamětníci. Mám štěstí, že ve Třech Dvorech žijí 

lidé, kteří zažili ještě i habsburskou monarchii, také velké množství obyvatel bylo 

přímými svědky „zlatých časů" první republiky a zkázonosné druhé světové války. 

Především jsou to ovšem přímí svědkové života v obci v minulém století, což je pro 

mě velkým přínosem. 

Na historii obce jsem se snažila zaměřit co nejkomplexněji. Začala jsem 

obdobím, kdy se na zemi objevil první člověk a snažila jsem se mapovat, jak 

v tomto období území obce vlastně vypadalo. Při této části práce mi nejvíce 

pomohly studie lékaře Františka Dvořáka, který se v první polovině dvacátého 

století zabýval právě touto problematikou na území Kolínska a Kutnohorska. 
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Nejstarší známé zprávy o existenci vsi jako takové jsem sbírala jako střípky. 

Byly to úryvky listin, zmínky v souvislosti s Kolínem, zlomečky různých zpráv a 

informací, které když se slepily dohromady, vznikl starý obraz, ze kterého můžeme 

číst, ale místy je vybledlý, nebo natolik rozmazaný, že nerozeznáváme nic. A 

takové jsou i mnou zjištěné nejstarší dějiny obce. Je v nich hodně mezer a 

nejasností, ale i přes to nám dávají alespoň nějakou představu o životě a událostech 

v obci v dobách dávno minulých. Výchozím bodem pro mě v tomto případě byly 

studie A. Profouse a A. Sedláčka, kde jsem se dověděla o nejstarších zmínkách 

týkajících se obce. Dalšími průvodci mi byli J. Vávra a J. Tůma, autoři zabývající 

se dějinami Kolínska. Pro zjištění nejstarších dějin obce bylo důležité použít i 

literaturu týkající se sedleckého kláštera, pod který obec až do roku 1421 patřila. 

Dalším zdrojem informací mi byly prameny z Okresního archivu Kolín. Většina 

písemností týkajících se obce je zde neuspořádaná. Používala jsem především 

Knihy obecního zastupitelstva, je zde také uložena nejstarší písemná zpráva o obci a 

pozůstalost Josefa Dvořáka, jednoho z kronikářů obce, týkající se jeho vlastního 

bádání o Třech Dvorech. Zároveň jsem používala první díl obecní kroniky a rukopis 

vzpomínek Josefa Vařečky, prvního obecního kronikáře, obojí uložené na Obecním 

úřadu Tři Dvory. 

Dějiny od první světové války až do současnosti byly již mnohem 

zřetelnější. Je to jak díky většímu množství písemných památek té doby, tak i 

podrobným zápiskům v kronikách a taktéž díky vyprávění pamětníků. Právě 

pamětníci byly v tomto případě pro mne velkým přínosem. Především paní Marie 

Řehůřková, nejstarší občanka obce, mi poskytla nejvíce informací. Jinak i zde jsem 

čerpala z Knih obecního zastupitelstva, z prvního až čtvrtého dílu místních kronik a 

opět z pozůstalosti Josefa Dvořáka a sepsaných vzpomínek Josefa Vařečky. 

Historie to není ovšem jen výčet dat a událostí. To je i život a způsob trávení 

volného času lidí, kteří v dané době žili. To je jedna z nej důležitějších věcí, která 

nám pomáhá pochopit mentalitu dané doby. Kulturní život obyvatel obce by vydal 

na samostatnou práci, ale i jeho stručné nastínění je jistě přínosem. Tuto část jsem 

opřela téměř výhradně o práci s pamětníky a o svou vlastní zkušenost. Pochopitelně 
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jsem nevynechala ani odbornou literaturu týkající se této problematiky. Hlavním 

zdrojem mi byl v tomto případě V. Vondruška a J. Hrabětová. 

Tvář obce dokreslují i památky, které se na jejím území nachází. Tyto 

symboly dávají každému místu jeho vlastní tvář a identitu, a proto nesmí být jistě 

vynechány. Prameny, které jsem v tomto případě použila se ztotožňují se všemi 

předešlými, mohu jen přidat Účetní knihu zádušní kaple Třídvorské, kterou sepsal 

farář J. Svoboda a je uložena v Okresním archivu Kolín, dále Hřbitovní protokol 

pohřbených a hrobů od roku 1882, uložený na Obecním úřadě Tři Dvory. Informace 

o škole jsou z třídvorské školní kroniky a velká část i z rukopisů J. Tůmy, který 

věnuje místní škole velkou pozornost. 

Na následujících stránkách se pokusím realizovat svou myšlenku a vylíčím 

čtenáři dějiny Třech Dvorů u Kolína. Je to četba především pro omezenou skupinu 

lidí, protože ti, kteří neznají místo, které popisuji, se nebudou v určitých pasážích 

tolik orientovat, nepřijde jim tolik zajímavé a rozhodně neupoutá jejich pozornost 

tolik jako místní obyvatele a rodáky a všechny ty, pro které v životě Tři Dvory něco 

znamenaly. 
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1. Popis obce Tři Dvory 

Obec Tři Dvory má asi tisíc obyvatel a rozkládá se 4 km východně od města 

Kolína. Vsí prochází silnice spojující Kolín s Týncem nad Labem, Pardubicemi a 

Hradcem Králové. Do prostoru obce zasahuje od jihovýchodu výběžek Železných 

hor. Na jižním okraji obce protéká řeka Labe, která byla původně mnohem mělčí a 

širší a každoročně způsobovala v obci záplavy. Po její regulaci v třídvorském 

katastru zůstalo několik slepých ramen, která dnes slouží především k rybolovu. 

V jejich okolí se nachází rozlehlé lužní louky a pole s převážně hnědopísčitou 

půdou. Oproti tomu severní část obce je bohatá i na půdy jílovité. Pro zdejší krajinu 

jsou velmi typické husté borovicové lesy, které se nachází především v severní části 

obce a zabírají okolo 660 tisíc m2 z celkového území obce. Pod zemským povrchem 

se nachází i vzácná naleziště velkého množství pitné vody, kterou je zásobován i 

nedaleký Kolín. 

Celková rozloha obce Tři Dvory činí 7 759 201,OOm2. Jednotlivé části 

katastru obce mají své názvy: Nádavek, Za vrchy, Vinice, V olšinkách, Za struhy, 

U skalky, Pod stráňkou, Na spáleništi, Za vsí, Na kopách, Na hlínovišti, Za jezery, 

Za židovnou, V pěšinkách, Na doubnici, Pod křížem, Na jítrách, Na býkovce, 

Mýtko, Jáma. Na ostrově a Lískovec. 
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2. Kronikáři obce Tři Dvory 

Pro mou práci je důležité seznámit čtenáře právě s kronikáři obce, neboť 

jsou to oni, kdo již více než jedno století zaznamenávají historii Třech Dvorů. Jen 

díky nim se dochovala celá řada informací, událostí a jmen, která by jinak asi 

upadla v zapomnění. Díky nim se též dochoval pohled obyvatel jedné malé 

středočeské vesnice na celostátní i mezinárodní události. Kronikářství je obecně 

lokální záležitostí, takže hlavní význam má především pro obyvatele toho daného 

místa, ale nesmíme zapomínat ani na význam širší. Kroniky nám též pomáhají 

utvářet pohled na celý národ a jeho život. Ukazují nám s odstupem času, co bylo 

pro lidi dané doby skutečně tím důležitým, co sami uznali, že má skutečně smysl 

být zaznamenáno. Při čtení kronik člověka často překvapí, jak události, u kterých by 

čekal velký ohlas, nevzbudily takovou pozornost, jakou bychom čekali a naopak 

jiným, v našich očích méně podstatným je věnován význam očividně větší. Je to 

pochopitelně dáno především osobností kronikáře, neboť nesmíme zapomínat, že 

kronika je spíše historií subjektivní než objektivní. Kronikář se může snažit 

sebevíce, ale nikdy se mu zřejmě nepodaří předvést zcela objektivní obraz dané 

doby, události či situace. Je to totiž především člověk úzce svázán se svou obcí, 

člověk s vlastními názory, člověk, který vlastně do dějin své obce dává i kus sebe. 

A právě tato lidskost obsahuje to kouzlo, které kronikářství skrývá. Každý má svůj 

styl, písmo, každý považuje za důležité něco jiného, někdo má sklon přehánět, jiný 

se drží při zemi, některý raději použije lež k zachování dobrého jména své obce, 

jiný se za každou cenu snaží psát pravdu. 

Na psaní pamětních knih obce Tří Dvorů se podíleli zatím čtyři kronikáři. Za 

dobu jejich činnosti se vystřídalo celkem pět politických režimů a naše vlast během 

té doby změnila několikrát své jméno. I tyto skutečnosti měly jistě vliv na obsah a 
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styl, který byl v pamětních knihách používán. A proto abych tedy mohla popsat co 

nej objektivněji obraz z dějin a života v obci Tři Dvory, musím nejprve poznat ty, 

jejichž informace především při své práci používám. Poznat zdejší kronikáře. Byli 

jimi Josef Vařečka, Josef Tichý, Václav Janoušek a Vladimír Dvořák. 

Pokusila jsem se o nich získat co nejvíce informací, které jsou na 

následujících řádcích. Není toho příliš, ale i tak si myslím, že za daných okolností 

vlastně docela dost, protože se jedná o obyčejné obyvatele jedné polabské vesničky, 

jejichž jména a s nimi i jejich životy by byly zřejmě již dávno zapomenuty a 

připomínaly by je jen záznamy v matrice a nápisy na náhrobních kamenech na 

místním hřbitově. Díky jejich kronikářské práci však nebudou zapomenuta nikdy. 

Alespoň u úzké skupiny lidí jistě ne. Nyní už tedy obraz kronikářů obce Třech 
Dvorů. 

Prvním kronikářem obce byl Josef Vařečka. Narodil se 2. března 1876 ve 

Třech Dvorech v chudé domkářské rodině. Absolvoval nejprve dvoutřídku na 

místní obecní škole a posléze se vyučil hudebníkem. V roce 1893 dobrovolně 

nastoupil k vojenské hudbě k pluku číslo 86 do Budapešti. Zpět do rodné vsi se 

vrátil v roce 1896. Žil v domku svých rodičů a živil se jako drobný zemědělec na 

několika malých pozemcích patřících jeho rodině. Od svého návratu působil též 

jako člen Kmochovy hudby. 

V roce 1899 se poprvé oženil s Pavlínou Frančíkovou, která také pocházela 

ze Třech Dvorů č.p. 17. Měli spolu čtyři děti a jejich manželství trvalo až do roku 

1922, kdy jeho žena zemřela. Druhý sňatek uzavřel v roce 1925 s Marií Šťastnou ze 

Stráže pod Ralskem. 

V letech 1910-1919, 1927-1938 a 1939-1945 působil Josef Vařečka jako 

obecní starosta Třech Dvorů a též jako předseda místní školní rady. V roce 1924 byl 

starostou Josefem Tichým navržen na kronikáře obce. V témže roce byl jmenován 

do této funkce i obecním zastupitelstvem. Letopisecká komise byla schválena až 

roku 1929 a jejími členy, tedy i pomocníky kronikáře, se stali Josef Krejčí, domkář 

a obecní radní z č.p. 114, Josef Tichý, domkář a železniční zřízenec z č.p. 127, 

Bedřich Zajíc, malorolník z č.p. 74 a starosta obce Josef Tichý z č.p. 62. 
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Josef Vařečka je autorem celého prvního svazku obecní kroniky, která má 200 

stran. Kronikář se snažil dopsat i starší informace o obci, takže první zápisky se 

týkají roku 1654, dále jsou pak zmíněny roky 1690, 1713, 1780, 1807, 1835, 1851, 

1852, 1867. Od roku 1870-1933 se pak jedná už o téměř pravidelné zápisky. Jeho 

velký přínos spočíval i v tom, že ještě před založením obecní kroniky již sám sepsal 

pro svou potřebu dějiny Tří Dvorů. Zaznamenával to, co sám zažil, ale pracoval i 

s pamětníky, od kterých se dovídal důležité informace. 

Dále se první kronikář podílel i na části druhého dílu obecní pamětní knihy, 

kde končí jeho zápisky rokem 1938. Vletech 1938-1945, za okupace 

Československa, byly pamětní knihy zabaveny a odvezeny do Kolína. Po jejich 

návratu zpět do obce nebyl již Josef Vařečka schopen ve své činnosti dále 

pokračovat kvůli zdravotnímu stavu. Měl poruchu zraku.1 

Nový kronikář byl zvolen až 13. července 1950 a byl jím Josef Tichý, 

důchodce z č.p. 92. Jako jeho pomocníci do letopisecké komise byli týž den 

jmenováni Josef Vančura, obráběč dřeva z č.p. 120, Antonín Uher, železniční 

zřízenec z č.p. 153, Adolf Nusl, řídící učitel z č.p. 54 a Josef Halama, 

elektromechanik z č.p. 139. Jmenovaní měli nejprve za úkol zpracovat právě 

události z let 1939-1945. 

Josef Tichý se narodil 24. května 1880 ve Třech Dvorech v č.p. 62 jako 

prvorozený syn manželů Václava a Antonie Tichých. Absolvoval dvoutřídní 

obecnou školu ve Třech Dvorech. Díky jeho výbornému prospěchu mu nabídl řídící 

učitel Jaromír Pacholík dva roky úplné podpory na studiích. Možnost dále 

pokračovat ve vzdělávání mu ovšem nebyla dopřána, neboť chudí rodiče již 

potřebovali, aby šel pracovat a pomohl tak otci při živení poměrně početné rodiny. 

Od té doby byl jeho život, co se týče různosti prováděných zaměstnání, 

poměrně pestrý. Ve 14 letech vykonával své první povolání jako přidavač 

zedníkům. Dále pomáhal na dráze a jako osmnáctiletý pracoval v kolínské 

Lihočistně. Posléze přešel do tiskárny Bayer a spol. v Kolíně. Mezi další zajímavé 

profese, kterými prošel patřila výroba hliněných dýmek ve firmě Halphenově. 

V těchto letech se také učil hrát na housle u Václava Žoudlíka a na trubku u svého 

' Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tři dvorů I. Sv. I., s. 10. 
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strýce Jana Tichého. Byl prý velmi hudebně nadaný. 

9. listopadu 1903 se jako třiadvacetiletý oženil s Kateřinou Vocáskovou. 

Dne 30. března 1906 se jim narodil jediný syn Jiří. Do roku 1921 žili společně ve 

Třech Dvorech č.p. 87 a posléze se přestěhovali do č.p. 92. 

V lednu 1904 přešel do obchodu s kuchyňskými potřebami, kde působil až 

do 15. srpna 1915. To byl odveden na bojiště první světové války. Sloužil u pluku 

číslo 32 až do konce války v roce 1918. Působil na frontách v Haliči, Rumunsku a 

Itálii. 

Po návratu z války nastoupil do kuchyňských potřeb k firmě Z. S. Jaker, kde 

setrval až do roku 1923. V roce 1923 byl zvolen ve Třech Dvorech starostou obce 

za Československou sociální demokracii, jejímž členem byl více než padesát let, od 

2. května 1897 až do roku 1948. Po obecních volbách roku 1927 se opět vrátil 

k firmě Z. S. Jaker. u níž začal působit jako obchodní zástupce. Zde setrval až do 

roku 1935, kdy majitel z důvodu svého stáří obchod uzavřel. 

Od té doby se věnoval zemědělství na rodinných dvou hektarech půdy, které 

obhospodařoval s pomocí svých dvou krav. 1. ledna 1948 předal hospodářství 

svému synu Jiřímu. 

Josef Tichý byl také členem místního dobrovolného hasičského sboru, 

členem tělovýchovné jednoty a ochotnického sboru, kde působil jako nápověda. Ve 

svých sedmdesáti letech byl zvolen kronikářem. Je autorem části druhého dílu, kde 

zpětně zaznamenal události z let 1939-1947. Kvůli svému stáří ovšem nebyl 
r s/ 2 

schopen dále pokračovat v psaní kroniky a bylo tudíž třeba najít nového kronikáře. 

Tím se stal Václav Janoušek, který byl prohlášen za kronikáře 28. února 

1964 spolu s letopiseckou komisí, jejímiž členy se stali důchodci Jan Černý a Jan 

Vacek, Miroslav Pánek, člen JZD a kotlář Josef Štela. 

Je jediným z kronikářů, který nebyl zároveň tří dvorským rodákem, ale 

naopak jeho cesta do této vsi byla poměrně dlouhá. Václav Janoušek se narodil dne 

20. června 1902 v Clevelandě, městě státu Ohio v USA, kam se jeho rodiče 

přestěhovali z Čech. Jeho otec pocházel původně z Čáslavska a matka z Pardubicka. 

Zpět do rodné vlasti je přivedla až otcova vážná nemoc, kvůli které se roku 1908 

2 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří dvorů. Sv. I.s. 10. 
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rozhodli pro návrat. Pobývali u otcových rodičů v obci Krasnice, kde otec za devět 

týdnů zemřel. Do Třech Dvorů se dostal Václav Janoušek až v roce 1914, kdy se 

jeho matka provdala za zdejšího dělníka a domkáře Jindřicha Kovaříka z č.p. 77. 

Václav Janoušek navštěvoval pětiletou obecní školu a po ní absolvoval ještě 

dva ročníky řemeslnické školy v Kolíně, kde se vyučil strojním mechanikem. 

V roce 1922-1924 vykonával vojenskou službu v československé armádě. Za ženu 

si vzal místní rodačku Marii Serbusovou, která již v roce 1941 zemřela. Většinu 

života pracoval v továrně Strojírny Tatra Kolín, odkud odešel v roce 1962 do 

důchodu. 

Je též spoluautorem a tvůrcem druhého dílu pamětní knihy obce Tří Dvorů. 

Jeho zápisky pokrývají léta 1948-1960. Sám se 1. června 1972 vzdal ze zdravotních 

důvodů své funkce. 

Vladimír Dvořák se ujal kronikářské činnosti po Václavu Janouškovi hned 

v roce 1972. Společně sním byla schválena i letopisecká komise, v níž zasedali 

důchodci Josef a Václav Štelovi, dále důchodce Jaroslav Košnar a elektrotechnik 

Zdeněk Kukal. Vladimír Dvořák se narodil 26. února 1930 ve Třech Dvorech jako 

druhorozený syn Josefa a Marie Dvořákových. Vystudoval vyšší průmyslovou 

školu v Kutné Hoře a většinu života pracoval jako technik v kolínské Tatře. V roce 

1954 se oženil s Jarmilou Tichou z č.p. 92, vnučkou Josefa Tichého, jednoho 

z kronikářů. Z tohoto manželství vzešli dva synové Vladimír a Milan, kteří dodnes 

žijí i se svými rodinami v obci Tři Dvory. Vladimír Dvořák zastával v obci řadu 

veřejných funkcí a především je to nej významnější kronikář, který vedl zápisy 

pravidelně od roku svého jmenování, tedy 1972 až do roku 1991, kdy zemřel. Své 

zápisky začínal zaznamenávat do druhého dílu pamětní knihy zpětným dopsáním 

chybějících let 1961-1972. Pokračoval ve třetím a čtvrtém dílu pamětních knih a 

poslední zápisky se týkají právě roku 1991, kdy předčasně zemřel ve věku 61 let. 

Ve svém psaní se ovšem neomezil pouze na přítomnost, ale intenzivně se zajímal i 

o minulost obce. Své funkce kronikáře se po celou dobu svého působení ujímal co 

nejsvědomitěji a nejpoctivěji. Nebylo to pro něho povinností, ale spíše koníčkem a 

vášní. Věnoval získávání informací mnoho času. Se svými poznatky seznamoval i 
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obyvatele obce, pořádal přednášky pro děti z místní školy, ve kterých je seznamoval 

s historií jejich obce. Nejen podrobné zápisky, ale i velmi úhledné a čitelné písmo 

vypovídá o jeho dobrém přístupu. Je dohromady autorem 814 stránek pamětních 

knih a jeho jméno asi nikdy v obci neupadne v zapomnění. 

Tolik o bývalých kronikářích obce Třech Dvorů. Podrobnějším rozborem 

jejich práce se budu zabývat v dalších kapitolách. 
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3. Pravěké osídlení na území Třech Dvorů 

Ozemí, na kterém se dnešní obec rozkládá bylo v pravěku velice močálovité 

a lesnaté. Důkazem toho jsou nálezy kmenů stromů v těsné blízkosti nynějšího toku 

Labe, které byly objeveny při těžbě štěrkopísku. Jedná se o kmeny s pahýly silných 

větví a kořenů, které se nalézaly v hloubkách dva až šest metrů. Stáří stromů, 

převážně dubů, bylo odborníky odhadováno na 25 tisíc let. Kmeny některých těchto 

dubů měly u kořene průměr více než 1,5 metru a délka kmene byla osm až deset 
metrů.1 

Důkazy o tom, že Tři Dvory byly osídleny již v pravěku máme díky doktoru 

Františku Dvořákovi z Červených Peček na Kolínsku. Od konce první světové 

války až do roku 1941, kdy byl zatčen gestapem, se tento lékař horlivě věnoval 

právě problematice pravěkého osídlení na Kolínsku. Zdejší okolí pečlivě zkoumal a 

především z vlastních prostředků organizoval rozsáhlé výzkumy. Nalezené 

předměty z jeho terénní práce jsou umístěny v kolínském muzeu. Pořádal i 

přednášky o své práci, publikoval odborné články a hlavně napsal knihy o pravěku 

v této lokalitě, které výborně mapují situaci v době dávno minulé. 

Na území Třech Dvorů bylo objeveno několik archeologických nálezů, které 

nám vypovídají o tom, na jakém stupni žil tehdejší člověk. Nejstarší nálezy v obci 

spadají do mladší doby kamenné. Jedná se o nález kamenného nástroje 

pocházejícího ze šňůrové kultury, který byl vykopán v části obce zvané „Za vrchy". 

Další významný nález, který byl v obci objeven, pochází z kultury zvoncových 

pohárů. Jde o kosterní hrob, který byl odkryt na místním hřbitově. V hrobě se 

nacházel především baňatý džbáneček pocházející z této kultury. 

Další nálezy pochází z mladší doby bronzové a jedná se celkem o tři drobné 

nástroje. V části obce, která se nazývá „V pěšinkách" byl objeven zlomek bronzové 

^ Dvořák, F.: Pravěk Kolínska a Kouřimská. Soupis archeologických památek. Kolín 1936, s. 149. 
Dvořák, F.: Pravěk Kolínska a Kouřimská. Soupis archeologických památek. Kolín 1936, s. 31-36. 
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sekery pocházející z lužické kultury. Dále jde o hliněné rachtátko pocházející 

z kultury slezské. V části obce nazývané „V olšinkách" se zase našel zlomek 

bronzové jehlice z knovízské kultury. Z té pochází i objevené sídliště v části obce 

zvané „Na kopách". V tomto sídlišti se nalezlo několik bronzových zbraní a ozdob.3 

Další nálezy pochází z mladší doby železné. U obce byla objevena 

odpadková jáma a podle předmětů bylo určeno, že se jedná o kulturu laténskou.4 

Na jihozápad od Tří Dvorů na místě, které je vyvýšené a kdysi okolo něho 

obtékala voda, takže působilo dojmem ostrova se našlo další, pro obec významné 

naleziště. Tato oblast je nazývána „Na starých zámcích" a bylo zde odkryto sídliště 

s předměty též z kultury laténské.5 

3 Dvořák, F.: Pravěk Kolínska a Kouřimská. Soupis archeologických památek. Kolín 1936, s. 62-65. 
Dvořák, F.: Pravěk Kolínska a Kouřimská. Soupis archeologických památek. Kolín 1936, s. 88. 
Dvořák, F.: Pravěk Kolínska a Kouřimská. Soupis archeologických památek. Kolín 1936, s. 109. 
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4. Nejstarší dějiny obce Tři Dvory 

V historických zápisech se uvádí název obce jako jedno slovo Třídvory. 

Teprve v roce 1848 je název upraven do dnešní podoby a skládá se tedy ze dvou 

slov Tři Dvory. 

Podle historiků je název Tři Dvory náhodný a není nijak historicky doložen. 

Ovšem od dob starších předků se traduje, že jméno obce je od tří dvorů, které se tu 

nacházely v číslech popisných 5, 25, 37 a patřily rytíři Rohanovi. Rytíř Rohan měl 

prý zámek na labském ostrohu, západně od vsi ke Kolínu. Dodnes se zde říká „Na 
zámku"1. 

Existenci obce Tři Dvory lze předpokládat už od 9. nebo 10. století. Ovšem 

k oficiálnímu založení obce došlo až později. Dlouho byl za založení obce Tři 

Dvory považován rok 1387. Mělo se za to, že v tomto roce koupilo obec město 

Kolín a od té doby mu byla podřízena. Ale k rozuzlení této záhady přispěl až konec 

roku 1983, kdy byla nalezena v soukromé sbírce vzácná písemná památka, 

vztahující se právě k založení obce Tři Dvory, která byla považována již za 

ztracenou. I pracovníci kolínského archivu vzpomínají na tuto událost jako na 

velkou záhadu. Jednoho dne prý jednoduše přišla listina poštou. Jedná se o listinu, 

kterou vydali majitelé vsi Tři Dvory Petr ze Smrkovic a Herman z Končic 20. září 

1347, nejspíš v Kolíně, a kterou povolují svým poddaným ve Třech Dvorech držbu 

půdy a dalšího příslušenství a dále stanoví povinnost poddaných k vrchnosti. 

Text listiny je latinský, psaný gotickou kurzívou, černým inkoustem na 

pergamenu středoevropského typu, který se vyznačuje tím, že je po obou stranách 

hlazený. Rozměry listiny, která byla nepravidelně oříznuta jsou přibližně 17,2 x 

30,9 cm. Vedle původního textuje tužkou připsáno datum 1347, 23. září. Kromě 

toho je několik záznamů uvedených ještě na rubu listiny: „A 1387-(opraveno na 

1 Tůma, J.: Pamčti osad na Kolínsku. Kolín 1915, s. 36-37. 
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1347) Prodej vesnice Tři Dvory s 12 lány rolí a porostlinou městu Kolínu." Další 

poznámka: „na Tři Dvory N 22y "a konečně je zde uvedena signatura, přidělená 

listině Františkem Tumlířem „N 8 IV". Po sepsání listiny k ní byly připojeny tři 

pečeti, obou šlechticů a města Kolína, které se bohužel nedochovaly. 

Osudy a interpretace této listiny jsou velmi zajímavé. V roce 1777 pořizoval 

radní František Tumlíř soupis městského archivu a zápis o prodeji vesnice Tři 

Dvory městu Kolínu provedl v tomto znění: „De dato: Na den sv. Jana Evangelisty 

(poznámka tužkou 27.XII.). Anno 1347 (číslo 4 přepsáno tužkou na 8). Contextus: 

Prodaj vesnice Třích Dvor s 12 lány rolí a porostlinou od p. Petra ze Smířeni a 

Hamana z Chončic městu Kolínu. Numerus registratuae: 8 (poznámka „lat"). 

Tento repertář používali při revizích městského archivu městští archiváři až 

do třicátých let dvacátého století. První jej revidoval v roce 1858 Eduard Mörstadt, 

potom v roce 1862 děkan Jan Svoboda a naposledy byla listina v tomto repertáři 

odsouhlasena v roce 1910 Gustavem Svobodou, který byl městským archivářem až 

do roku 1912. Další kontrolu prováděl až v roce 1936 archivář Jaroslav Schneider, 

ale to již listina v městském archivu chyběla. 

Původní Tumlířova interpretace byla přejímána všemi historiky, kteří se 

zabývali dějinami města Kolína a jeho blízkého okolí. V tomto případě se 

především jednalo o J. Vávru a J. Tůmu. Bohužel byla přijata i do průvodce po 

archivních fondech a sbírkách v roce 1961 do krátké informace o Třech Dvorech. 

Jiná interpretace se objevuje v polovině padesátých let dvacátého století, kdy 

byl v pozůstalosti Augusta Sedláčka nalezen regest této listiny, která se vůbec 

nezmiňuje o prodeji Tří Dvorů městu Kolínu, ale naopak souhlasí s obsahem 

původní listiny. August Sedláček byl v Kolíně několikrát a v roce 1897 navštívil 

městský archiv, kde si pořizoval výpisy.4 Jeho regest byl publikován v roce 1958 

v edici Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae.5 

V souvislosti s pracemi na této edici proběhlo v roce 1956 pátrání po původní 

listině, ale bezvýsledně. Sedláčkův regest se správným letopočtem znal ještě dříve 

A. Profous, autor rozsáhlého místopisného díla Místní jména v Čechách, a použil jej 

2 Okresní archiv Kolín fond městského úřadu Kolín, zn. R IV. 
3 Vávra, J.: Dějiny královského města Kolína nad Labem. Kolín 1888, s. 27 a 65. 

Tůma, J.: Paměti osad na Kolínsku. Kolín 1915, s. 34. 
Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Okres Kolín, Kolín 1961, s. 155. 

4 Schneider J.: In memoriam, 1936, s. 45, OA Kolín, Jaroslav Schneider-pozůstalost, bez sign. 
5 Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae V. fasc. 1, edidit Jiří Spěváěek, 

Praha 1958, s. 115. 
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ke stanovení první zmínky o Třech Dvorech.6 S nálezem listiny padl více než sto let 

trvající omyl, že ves v roce 1387 koupilo město Kolín a od té doby byla jeho 

majetkem. Bylo tedy nutné dát A. Sedláčkovi za pravdu. 

Objevem této listiny vyvstala ovšem další otázka, a to co bylo s vsí od roku 

1347 až do roku 1421 kdy, jak uvádí historik August Sedláček, byly Tři Dvory 

odňaty sedleckému klášteru a od té doby přiřazeny ke Kolínu.7 Tato držba byla 

legalizována listinou Zikmunda Lucemburského dne 18. listopadu 1436, kterou 

věnuje Bedřichovi ze Strážnice město Kolín nad Labem a k tomu okolní vsi, mezi 
g 

nimiž je jmenována také ves Tři Dvory, kdysi náležící sedleckému klášteru. 

Sedlecký klášter, založený roku 1142, vlastnil před husitskými válkami rozsáhlé 

statky v okolí Kolína i v samém městě. Práce věnované dějinám tohoto kláštera 

uvádějí mezi jeho statky právě ves Tři Dvory.9 

Český překlad latinské listiny z 20. září roku 1347 (latinský název vsi Tribus 

Curiis): „Všem, jímž se sluší, aby věděli. Protože listina učiněná kdysi o lánech a 

jejich příslušenstvích vsi, která je lidově nazývána Tři Dvory a dána obyvatelům 

téže vsi, byla stářím zcela poškozena, my, Petr ze Smrkovic a Herman z Končic, ze 

zbožného hnutí mysli, příznivě nakloněni našim lidem v téže vsi, dali jsme pořídit 

listinu v tomto znění : Protože jmenovaní naši lidé se všemi dědici a nástupci mají 

vlastnit a dědičně držet řečenou ves s dvanácti lány polí a k ním příslušejícími, nebo 

bude-li toho více, a s jiným jejím příslušenstvím, a to loukami, lesy a rybníky, podle 

německého práva města Nového Kolína nad Labem a vsi Lipce, mají nám a našim 

dědicům v jednotlivých létech dávat plat 64 groše pražské a 4 kuřata z každého ze 

zmíněných lánů, vyjímaje jeden lán ze dvou s dvorem rychtáře, které sám rychtář se 

svými dědici bude svobodně vlastnit s jinými požitky získanými buď na daních, 

sbírkách, nebo při výpravách podnikaných mimo zemi, mají nám platiti 4 groše, 

dávajíce nám je v termínech níže psaných tak, že polovinu platu dají na sv. Jiří a 

zbylou část platu na svátek sv. Havla. Chceme také, aby nám naši lidé dali ve svátek 

sv. Michala tři jídla, z nichž jedno dá rychtář a zbylá dvě sedláci. Kromě toho 

z důchodu řečené vsi, které budou plynout ze soudních sporů, třetí peníz připadne 

6 Profous, A.: Místní jména v Čechách. I. díl A-H, Praha 1947, s. 455. 
7 Sedláček, A.: Místopisný slovník historický království českého. Praha 1908, s. 800. 
8 Sedláček, A.: Zbytky register králův římských a českých z let 1361-1480. Praha 1914, s. 197. 
9 Uhlíček, J.: Zlomek urbáře kláštera sedleckého z třicátých let 14. století. Sborník archivních prací 
7, 1957, s. 226-270. 

Čelakovský, J„ Vojtíšek, V.: Klášter Sedlecký, jeho statky a práva před válkami husitskými. 
Praha 1916. 
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rychtáři řečené vsi a jeho dědicům, dva ale nám a našim dědicům. Slibujeme také, 

že žádné právo, kromě předem psaného, si nechceme na svrchu psanému dědictví 

přivlastnit, než právo honitby a jiné toho druhu, které našim lidem nenáleží. Na 

předchozí rozhodnutí a ztížení si nemají stěžovat. Chceme také řečené naše lidi 

osvobodit pokud možno vlastními náklady a úsilím ode všech znepokojování, 

pokud se jim od někoho stanou. Na řečenou platnost, pevnost a sílu tohoto všeho 

jsou k této listině přivěšeny naše pečeti a pečeť města Nového Kolína nad Labem. 

Dáno léta Páně 1347 v podvečer sv. Matouše apoštola a evangelisty (tedy 20. září 
1347) «10 

Roku 1497 koupil Kolín od třídvorského rychtáře Buška jeho rychtu, kníž 

patřila krčma, louky, pole a jezírka. To vše bylo za cenu 59 kop českých grošů.11 

Roku 1547 přišla pro obec další velká změna. Ferdinand I. sebral Kolínu všechen 

majetek a ves Tři Dvory spadla pod královskou korunu. V letech 1547-1555 byla 

spravována kolínským zámeckým hejtmanem. Až 21. března 1555 odprodal 

panovník městu Tři Dvory nazpět a to za 364 kop českých grošů. Pro město 

nepřinášela obec kromě roboty žádný užitek.V té době sídlilo v obci čtrnáct 

rolníků.12 

Znovu byla obec Kolínu odejmuta po bitvě na Bílé Hoře. Nejspíš v listopadu 

1622 zabavil rytíř Jan Václav Grýzl z Grýzlova, který byl od prosince roku 1621 

hejtmanem kolínského a libenického panství, městu ves Tři Dvory. Vrácena Kolínu 

byla tentokrát až 27. listopadu 1628.13 Potom zůstala obec jako majetek města 

Kolína až do roku 1848. 

O všech záležitostech Třech Dvorů rozhodovali kolínští konšelé. Měli na 

starost i záležitosti soudní a proto se roku 1611 účastnili na procesu, kdy Tři Dvory 

podali stížnost na konárovické. Spor se týkal bratrů Klusákových, pánů z 

Konárovic, kteří zřídili ve vsi Souška na Labi nový mlýn s jezem. Jez způsoboval 

neustálé povodně a škodil poddaným ve vsi Tři Dvory. Kolínští však nehájili jen 

zájmy svých poddaných, ale hlavně zájmy své vlastní a to zejména převozní. Proto 

10Překlad této listiny provedla pro obec Tři Dvory v roce 1983 Zuzana Miškovská, zaměstnankyně 
Okresního archivu Kolín. 
11 Tůma, J.: Paměti osad na Kolínsku. Kolín 1915, s. 35. 
12Tůma, J.: Paměti osad na Kolínsku. Kolín 1915, s. 136-137. 

MÚ Kolín. Zemské desky 3 10/173 
13 Vávra, J.: Dějiny královského města Kolína nad Labem. Kolín 1888, s. 53. 
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podali žalobu a zemští komisaři dne 25. června 1612 nařídili konárovickým pánům, 

že musí jez opatřit náležitými vraty, aby se nadále povodním zabránilo.14 

Kolínští konšelé nerozhodovali pouze o záležitostech soudních, ale měli na 

starost i vrchní poručnictví nad sirotky. Umřel-li otec, dbali konšelé o to, aby se 

vdova znovu provdala za dobrého muže. Pokud zůstaly děti bez otce i matky, 

konšelé prodali všechen jejich nemovitý majetek a získané peníze ukládali do 

sirotčí pokladny. Na sirotky dohlížel dále kolínský rychtář, který si je zval 

v každém novém roce na radnici, kde jim kázal, aby vedli zbožný život a ty 

nezdárné tělesně trestal. Od roku 1848, kdy nebyla již obec podřízena Kolínu, 

připadla péče o sirotky samotné vsi. Starosta vždy určoval vhodného opatrovníka, 

kterému bylo dítě svěřeno. Obecní rada rozhodovala i o jeho dalším vzdělání a 

částečně ho finančně podporovala. Pokud se ukázal být poručník nevhodný, nebo 

používal-li peníze určené pro dítě na své účely, bylo mu svěřenectví odebráno a 

sirotek byl umístěn v jiné rodině. 

Třem Dvorům se nevyhnuly ani katastrofy v podobě nakažlivých nemocích, 

se kterými v té době bojoval celý svět. Obyvatelé vsi byli ohrožováni především 

morem. Řádil zde například v roce 1613 od října až do Hromnic 1614 a vyžádal si 

mnoho obětí na životech. Ještě v roce 1653 byly následky moru znatelné, neboť dva 

selské grunty se 108 korci a čtyři chalupnické dvory se 31 korci polí byly pusté.15 

Na jaře roku 1690 lehla ves popelem. Obyvatelé si vystavěla nová sídla blíže 

kLabi a původnímu místu zničenému požárem se začalo říkat „Na spáleništi". 

Tento výraz je používaný dodnes. Bylo zjištěno, že požár byl úmyslně založen 

Martinem Švejdou, tiskařem narozeným v Kolíně, který byl vypátrán až v Hradci 

Králové, kde se pokoušel o další žhářství. Byl dopadem 21. dubna 1690 a při 

mučení se přiznal, že vypálil Tři Dvory a dále měl v úmyslu vypálit i některá větší 

města, kromě již zmíněných ještě Bydžov, Chlumec, Kolín, Nymburk a Kutnou 

Horu. Švejda byl odsouzen k několika letům vězení.16 

Kromě moru a požárů, byla velkou hrozbou pro obec voda. Blízkost 

neregulovaného Labe způsobovala každoroční povodně, které se někdy opakovaly i 

vícekrát v jednom roce. K jedněm znejhorších povodní došlo na konci 

14 Tůma, J.: Paměti osad na Kolínsku. Kolín 1915, s. 172. 
15 Vávra, J.: Dějiny královského města Kolína nad Labem. Kolín 1888, s. 152. 
16 Vávra, J.: Dějiny královského města Kolína nad Labem. Kolín 1888, s. 211. 

Okresní archiv Kolín, v korespondencích Tří Dvorů (neuspořádané). 
Tůma, J.: Paměti osad na Kolínsku. Kolín 1915, s. 36. 
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devatenáctého století. Rok 1897 přinesl obci velké neštěstí. Mimo každoroční jarní 

povodně způsobené táním sněhu, přišla ještě druhá povodeň na senoseč. Kronikář 

v té době zaznamenal: „3. července přihnaly se mračna, z nichž se sypaly kroupy 

kolem 6. hodiny večerní, padaly širokým pásmem od Nové Vsi k Labskému Týnci 

ve velikosti vejcete. To samé se opakovalo dne 17. července v menším rozsahu. 

Úroda na polích byla úplně zničená a z polí se sklízela černá sláma skoro bez zrní. 

Zničeny byly i zahradní stromy, mnoho ptáků a drůbeže domácí bylo potlučeno. 

Pak následovala další povodeň dne 5. srpna a ta již dokonale zničila vše co ještě 

zbylo-druhou senoseč, jetel, brambory a řepy. Aby se dokončilo to zkázné dílo 

přírodní, vypukl dne 7. srpna téhož roku oheň v čísle popisném 49. Požár vypukl 

neznámým způsobem a to mezi 5. a 6. hodinou večerní, kdy se nejvíce lidí 

nacházelo na polích. Hrůza, která nastala, nedá se vypsat neb ve chvíli bylo stiženo 

požárem 14 čísel a 6 stodol. Na pomoc proti požáru se kromě místního hasičského 

sboru přidali i hasiči z Kolína, Konárovic, Veletova a Starého Kolína. Účastnili se i 

místní obyvatelé společně s pomocí těch přespolních. Nakonec byl požár zastaven a 

jen zázrakem nelehla celá ves popelem. Muselo se začít hned s opravami a novými 

stavbami, aby měli lidé do příchodu zimy kde bydlet. Naštěstí se jim to podařilo a 

do zimy měli všichni opět střechu nad hlavou."17 

V 17. století nebyla ves Tři Dvory taková, jakou by si církev představovala. 

Občané obce se ke katolické církvi hlásili jen naoko, ale v srdcích zůstávali 

evangelíky. V roce 1682 podal u kolínského magistrátu žalobu na třídvorské občany 

starokolínský farář František Singer, který měl na starosti ovčáreckou, křečhořskou 

a novoveskou farnost. Žalobě předcházel incident, který se odehrál, když František 

Singer projížděl Třemi Dvory právě na ovčáreckou farnost a místní lidé na něho 

posměšně pokřikovali: „Vítám Vás, vítám Vás kněže!" Situace se opakovala i 

podruhé, ale o něco ostřeji. Ženy, děti a muži pokřikovali ostré nadávky a línali se 

za ním prý s kyji v rukou.18 

V roce 1651 uložilo zemské místodržitelství zemským kancelářím 

jednotlivých panství nebo vrchnostenských měst, v případě Třech Dvorů Novému 

Kolínu, provést soupis osob dle náboženství, aby byla zjištěna informace, jak 

17 Vařečka, J.: Vlastní vzpomínky. 
18 Vávra, J.: Dějiny královského města Kolína nad Labem. Kolín 1888, s. 205-206. 

Tůma, J.: Paměti osad na Kolínsku. Kolín 1915, s. 35. 
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proběhla rekatolizace obyvatelstva po skončení Třicetileté války. Dle tohoto 

soupisu se dozvídáme, kdo byli v té době obyvatelé Třech Dvorů. 

Tabulka č. 1 Soupis obyvatel Třech Dvorů z roku 165119 

Jméno a příjmení Povolání/rodinné 

postavení 

Věk Katolík 

Mikuláš Houska sedlák 48 Ano 

Anna Housková manželka 30 Ano 

Kateřina Housková dcera 15 Ano 

Dorota Housková dcera 9 Ne 

Anna Housková dcera 6 Ne 

Bartoloměj Houska špitálník 1 Ano 

Jan Maršů chalupník 62 Ano 

Dorota Maršová manželka 40 Ne 

Mářa Maršová dcera 20 Ano 

Václav Mlejnků její syn 4 Ano 

Matěj Baštář chalupník 45 Ne 

Maryna Baštářová manželka 40 Ano 

Dorota Baštářová dcera 10 Ne 

Maruška Baštářová dcera 7 Ne 

Kateřina Sochůrková dcera 19 Ano 

Kateřina Novotná selka 65 Ne 

Jan Novotný syn 19 Ano 

Eva Novotná děvečka 15 Ano 

Jan Novotný špitálník 18 Ano 

Dorota Novotná vdova 29 Ano 

Dorota Novotná její dcera 8 Ne 

Ondřej Novotný její syn 1 Ne 

Vavřinec Hejduk chalupník 40 Ano 

Dorota Hejduková manželka 30 Ano 

19 OA Kolín. Soupis osob dle náboženství. Bez sign. 
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Alžběta Hejdukova dcera 14 Ano 

Magdalena Hejduková dcera 8 Ne 

Jan Hejduk syn 1 Ne 

Bartoloměj Hlinák sedlák 28 Ano 

Dorota Hliňáková manželka 38 Ano 

Jiřík Hliňák syn 1 Ne 

Řehoř Zaplatil podruh 52 Ano 

Alžběta Zaplatilová manželka 40 Ano 

Alžběta Zaplatilová dcera 20 Ano 

Anna Zaplatilová dcera 9 Ne 

Jiří Krčmář chalupník 50 Ano 

Anna Krčmářová manželka 31 Ano 

Anna Krčmářová dcera 5 Ne 

Dorota Krčmářová dcera 1 Ne 

Václav Procházka podruh 29 Ano 

Kateřina Procházková manželka 26 Ano 

Matěj Procházka syn 1 Ne 

Třicetiletá válka přinesla českému národu nepředstavitelné útrapy. Po jejím 

skončení bylo třeba provést evidenci všech pozemků držených poddanými, z nichž 

se platila berně. Tak vznikl první katastr, který se nazýval berní rula. Zpracovávala 

se v letech 1653-1656, evidovala podle krajů, panství a lokalit všechny poddanské 

usedlosti a uváděla jejich polnosti a dobytek. 

Byly ustanoveny komise, jež se skládaly z duchovenstva, šlechty a měst, 

které měly navštívit všechna panství a statky a pořídit soupis skutečně osedlých, 

tedy poddaných. V závěru pak měly stanovit pro každou obec počet osedlých, což 

byl základ pro stanovení výše daní. Osedlý byl tedy jednotkou daně. Za jednoho 

osedlého se počítal jeden sedlák, dále čtyři chalupníci a osm zahradníků. 

V roce 1653 navštívila komise určená kolínskými konšely i obec Tři Dvory. 
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Provedla soupis, který se zaměřoval na to, kolik polí mají při své gruntě, přičemž 

výměra byla udávána ve věrtelích a korcích, dále kolik sejí ozimů a jaří. 

Hospodařilo se totiž na „tři strany", jedna třetina orné půdy se osívala na podzim, 

jedna třetina na jaře a jedna třetina zůstávala jako úhor a sloužila pro pasení 

dobytka. Dále komise počítala kolik mají potahů, tedy koní nebo volů a kolik mají 

ostatního dobytka. Komise napočítala 33 obyvatel, z nich 14 mužů a 19 žen. Z toho 

byly čtyři ženatí sedláci a tři ovdovělé selky. Komise zapsala i grunty pusté. Nutné 

je ještě dodat, že za osedlé se nepočítali ti, co neměli vlastní dům. Soupis byl 

proveden pět let po tom, co byla ves zruinována a vypálena od nepřátelských 

Švédů. 

Tabulka č. 2 Berní rula 165320 

Sedláci role ozim jař potahy krávy jalovice ovce svině 

Mikuláš Houska 56 18 8 4 5 4 16 2 

Jan Novotný 80 26 11 4 5 4 - 3 

Matěj Poštář 40 16 5 3 4 3 - 3 

Bartoloměj Luňák 44 14 4 2 5 4 - 5 

Jan Kulínský 40 6 2 4 5 - - -

Václav Procházka 30 6 2 - 2 4 - 6 

Chalupníci 

Jan Pastrník 15 2 2 - 4 3 - 5 

Daniel Vinopal 7 - - - 2 3 - 1 

Jan Vondrák 9 3 1 - 2 1 - 6 

Anna Černá 12 3 1 - 2 4 - 1 

Zahradníci 
M 

Dorota Hejdučka - - - - - - - -

Stavení rozbořená a pustá 

Selská 

Vondrovský 60 - - - - - - -

Linhartovský 48 - - - - - - -

20 Vávra J.: Dějiny královského města Kolína nad Labem. Kolín 1888, s. 180. 
Tůma J.: Paměti osad na Kolínsku. Kolín 1915, s. 35-36. 
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Chalupnická 

Kyselovský 6 - - - - - - -

Hoškovský 7 - - - - - - -

Černický 8 - - - - - - -

Fastrňovský 10 - - - - - - -

Daňový systém z roku 1653 se začal projevovat jako zastaralý a nedokonalý 

a pomalu ale jistě přestával sloužit svému účelu. Proto bylo roku 1713 započato na 

novém dokonalejším soupisu poddanské půdy, aby bylo možné spravedlivěji 

předepisovat daně. Byla sepsána všechna půda, nikoli jen půda zemědělská, jak 

tomu bylo dosud. Sedláci přiznávali množství půdy i její kvalitu sami. Velikost 

půdy byla stanovena podle množství vysetého obilí na jeden korec. Podle tohoto 

soupisu se nám dochovaly informace o sedlácích a chalupnících, kteří v té době 

v obci žili. 

Tabulka č. 3 Soupis 171321 

Sedláci i ; Jméno a příjmení 

Jakub Jonák 

Tomáš Procházka 

Martin Novotný 

Jan Buryan 

Matěj Moravec 

Václav Novotný 

Jan Houkal 

Václav Novák 

C M u p i l l i l o a příjmení 

Jan Novotný 

Jan Malý 

Vavřinec Horáček 

21 Tůma, J.: Paměti osad na Kolínsku. Kolín 1915, s. 36. 
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Mariana Kopecká 

Alžběta Cigánka 

Vojtěch Prchal 

Jakub Rosňák 

Matěj Vlček 

Jiří Bubeník 

Jiří Buryán 

Ovšem ani takto provedené sepsání nebylo přesné. Až teprve za vlády císaře 

Josefa II., vlády velkých změn hospodářských, sociálních, náboženských a 

duchovních, přišla změna. Roku 1786 se začalo pracovat na skutečném katastru, 

tzv. Josefínském katastru. Veškeré pozemky byly změřeny podle kultur na pole, 

louky, pastviny, vinice, lesy a roztříděny podle výnosu. Měření prováděli za dozoru 

zeměměřičů sami sedláci. Současně byly také stanoveny hranice obvodu každé vsi, 

tzv. Obecní katastr. Josefínský katastr vstoupil v platnost roku 1789. 

Celkem bylo na třídvorském katastru vyměřeno rolí: 485 jiter, 763 sáhů = 

972 korců, 763 sáhů. S výnosem: 1050 měřic pšenice, 2215 měřic žita, 1725 měřic 

ječmene a 1006 měřic ovsa. Luk bylo 174 jiter, 943 sáhů = 549 korců, 145 sáhů. 

S výnosem 821,5 centýře sena a 194 centýřů otav. A nakonec lesů bylo 1 jitro, 27 
22 

sáhů = 2 korce, 27 sáhů. Měření bylo skončeno dne 15.7.1788. 

Roku 1770 byla zavedena číselná evidence obytných budov, kterou provedli 

vojáci. Číslování začínalo číslem 1 u prvního domu na pravé straně při vstupu do 

obce. V té době bylo v obci 34 popisných čísel. Bohužel plánek z tohoto roku se 

nedochoval. Existuje však plánek o osm let starší, na kterém už najdeme i čísla 35 

až 39, která vznikla právě mezi lety 1770-1778.23 Další plánek pochází z roku 1888 

a ukazuje, jak se ves za sto let rozšířila.24 

22 Tůma, J.: Paměti osad na Kolínsku. Kolín 1915, s. 34. 
23 Viz. příloha obr. č. 2. 
24 Viz. příloha obr. 5 .3 . 
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v 25 
Tabulka č. 4 Číselná evidence z roku 1770 

Č. topografické 
•IwllnPB™™!!' 1 ' !: ii 

Č.p. Jméno Typ nemovitosti Sáhy 

Náves Místní plac Vátý písek 

2 1 Jan Civín Selský statek 

3 Zahrada 532 

4 2 Josef Civín Barák 

5 Zahrada 66 

6 3 Václav Civín Selský statek 

7 Zahrada 270 

8 4 Matěj Vacek Selský statek 

9 5 Karel Dvořák Selský statek 

10 36 Josef Dvořák Chalupa 

11 5 Karel Dvořák Zahrada 456 

12 6 Karel Tahal Chaloupka 

13 7 Prokop Šafařík Barák 

14 37 Vdova Malá Barák 

15 4 Matěj Vacek Zahrada 1002 

16 8 Jan Novák Zahrada 230 

17 Chalupa 
18 9 Franc Novotný Barák 

19 10 Vojtěch Civín Barák 

20 11 Václav Novák Chalupa 

21 Zahrada 55 

22 12 Jan Kropáček Chalupa 

23 Zahrada 186 

24 13 Josef Civín Chalupa 

25 Zahrada 332 

26 14 Hynek Šafařík Barák 

25 OA Kolín, Regest listiny o číselné evidenci Třech Dvorů (neuspořádané). 
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1 2 7 15 Václav Horáček 3arák 

28 16 losef Vařečka Barák 

29 17 Jan Malý Barák 

30 18 Jan Rovný Barák 

31 39 Josef Košnar Barák 

32 19 Václav Novotný Selský statek 

33 Zahrada 855 

34 20 Josef Kašpar Chalupa 

35 Zahrada 230 

36 21 Josef Svoboda Barák 

37 22 Jan Novotný Barák 

38 23 Franc Tahal Barák 

39 Zahrada 220 

40 24 Jan Brodský Chalupa 

41 35 Jan Malý Barák 

42 25 Jan Novák Statek 

43 26 Jakub Vacek Statek 

44 Zahrada 585 

45 Louka 404 

46 27 Jiří Kropáček Statek 

47 Zahrada 503 

48 38 Martin Rohlík Barák 

49 Zahrada 98 

50 Jezero + palouk 950 

51 29 Matěj Novotný Chalupa 

52 Zahrada 280 

53 30 Václav Malý Chalupa 

54 Zahrada 520 

55 31 Obecní pastouška Kovárna 

56 Obecní židovna 
57 32 Obecní kovárna Pastouška 
58 33 Matěj Novák Chalupa 
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59 Zahrada 228 

60 34 Matěj Novák Statek 

61 Zahrada 208 

Nejvíce ves zpustla Třicetiletou válkou, což bylo patrné na počtu usedlých 

obyvatel. V roce 1618 měla obec čtrnáct usedlostí, ale v roce 1653 už jen sedm 

usedlostí, to znamená, že celkem žilo v obci asi čtyřicet obyvatel. O tři roky později 

to bylo již jen asi 31 lidí, z toho 17 mužů a 14 žen. V roce 1780 se už dozvídáme, že 

obec měla 275 obyvatel a v roce 1823 zde bylo již 374 lidí a 56 obytných stavení. 

V roce 1880 stoupl počet domů na 76 a obyvatel měly Tři Dvory již 429, z nichž tři 

byli Židé a 58 se oficiálně hlásilo k evangelíkům.26 Do roku 1897 vzrostl počet 

domů na 92 a obyvatel na 577. Výsledky sčítání právě z roku 1897 nás informují 

také o zaměstnání obyvatel, kdy se dovídáme, že většina lidí byla zaměstnána 

v zemědělství, potom se zde nacházel jeden tesař, dva bednáři, devět zedníků, dva 

obuvníci, tři kováři, dva koláři, jeden krejčí, jeden stroj nik, jeden truhlář, dva 

obchodníci a tři hostinští. V majetku obce bylo dle tohoto sčítání 46 hektarů půdy, 

chudobinec, kovárna a škola.27 

Tabulka č. 6 Sčítání obyvatel 189728 

K a t e g o r l e ; ! S i l l l i l Počet 
Celkem obyvatel 570 
Z toho mužů 271 
Z toho žen 306 

Svobodných mužů 139 

Svobodných žen 161 

Ženatých mužů 116 

Vdaných žen 119 

Vdovců 16 

Vdov 26 

Katolíků 500 

26 Vávra, J.: Dějiny královského města Kolína nad Labem. Kolín 1888, s. 437. 
27 Tůma, J.: Paměti osad na Kolínsku. Kolín 1915, s. 263. 
28 Tůma J.: Paměti osad na Kolínsku. Kolín 1915, s 263. 
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Evangelíků 77 

Schopnost číst a psát - muži 222 

Schopnost číst a psát-ženy 257 

Schopnost jen číst-muži 1 

Schopnost jen číst-ženy 1 

Negramotných mužů 47 

Negramotných žen 48 

Věk do 16 let-muži 96 

Věk do 16 let-ženy 121 

Od 17-60 let-muži 148 

Od 17-60 let-ženy 160 

Nad 60 let-muži 27 

Nad 60 let-ženy 25 

V roce 1910 bylo provedeno sčítání lidu a následně bylo zjištěno, že v obci 

žije 593 obyvatel, z toho 302 mužského a 291 ženského pohlaví. Katolíků bylo 513, 

evangelíků 79 a také zde byl jeden příslušník Českých bratrů. Domovních čísel bylo 

106.29 

Další zmínka, která nám pomáhá lépe poznat složení obyvatel pochází 

z roku 1870. V tomto roce bylo zrušeno vybírání tak zvaného sobotálesu, který 

sloužil jako příspěvek na vydržování učitele. Sobotáles se v obci vybíral od roku 

1835. Jednalo se o roční příspěvek, podle kterého měl sedlák platit 3 zlaté a 24 

krejcarů, chalupník 2 zlaté a 22 krejcarů a baráčník 1 zlatý a 12 krejcarů. Kdo byl 

v nájmu, to znamená neměl vlastní číslo popisné, tak bez ohledu na to, zda měl či 

neměl majetek, sobotáles neplatil. Právě díky těmto poplatkům víme, kteří občané 

žili v obci právě v roce 1835.30 

Tabulka č. 5 Seznam obyvatel podle placení sobotálesu z roku 183531 

Sedláci méno 

Václav Frančík 1 

Josef Cyvín 3 

29 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 34. 
30 Knihy obecního zastupitelstva Tři Dvory 1870-1885. 
31 Knihy obecního zastupitelstva Tři Dvory 1828-1870. 
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Václav Dvořák 5 

Václav Novotný 19 

Jiří Novák 25 

Josef Cyvín 26 

Václav Novák 27 

Jan Cukr 28 

Josef Novák 34 

Chalupníci Josef Veselý 6 

Václav Novák 11 

Václav Rovný 13 

Jan Lulek 12 

Václav Vařečka 16 

Jan Nedobitý 20 

Jan Novák 24 

František Cyvín 29 

Václav Prchal 30 

Josef Černík 33 

Václav Suchý 36 

Půlsedláci 
• ' 

Václav Vacek 4 

Jan Vacek 51 

Baráčníci 
• 

Adámek 2 

Josef Malý 7 

J. Karas 9 

Václav Cyvín 10 

Jan Šafařík 14 

Josef Horáček 15 

J. Novák 17 

Josef Vacek 18 

Václav Vokřál 21 

Jan Vokřál 22 

Šrámek 23 

Josef Novák 35 

Vacek 37 



Další zmínka o Třech Dvorech pochází z roku 1885, kdy skončil třináctiletý 

soudní spor místních starousedlíků s baráčníky. Spor byl veden o obecní majetek, 

který si mezi sebe chtěli rozdělit místní starousedlíci, majitelé prvních 36 čísel 

popisných. Byli přesvědčeni, že mají na majetek právo a musí být tedy rozdělen 

mezi ně. Na odpor tomuto počínání se postavili místní domkáři, jejichž vůdcem se 

stal Tomáš Polák z č.p. 64. Nakonec po dlouhých a drahých soudních sporech bylo 

rozhodnuto, že obec zůstane všeobecným majetkem a nerozdělí se mezi několik 

jednotlivců. To by znamenalo, že by domkáři museli platit starousedlíkům například 

za pasení domácích zvířat na loukách apod. Obec se rozhodla nechat Tomáši 

Polákovi za jeho velké zásluhy o záchranu obce posmrtně postavit na jedné 

z obecních luk pomník. Tomáš Polák zemřel asi roku 1899 v bývalé Jugoslávii, kde 

v té době žil u svého syna.32 

Další spor, ke kterému v obci došlo, se odehrál v roce 1889. Místní katolíci 

podali stížnost na zdejší evangelíky, kteří používali jejich katolickou kapli. Nejvíce 

jim vadilo, že pokud zemřel evangelík, byl mu v kapli zvoněn umíráček, což podle 

nich bylo zcela nepřípustné. 31. března 1889 byl spor vyřešen ve prospěch katolíků 

a od té doby bylo přísně zakázáno, aby evangelíci používali kapli k jakýmkoliv 

účelům.33 

Včele Třech Dvorů vždy stál někdo z místních a na něm ležela tíha 

zodpovědnosti za chod obce. Z pro mě dostupných zdrojů se mi podařilo zjistit 

jména a funkční období těch nej starších starostů obce Tři Dvory. Pro ucelený obraz 

uvádím nakonec seznam všech známých starostů obce. 

Tabulka č. 7 Starostové obce Tři Dvory 

Starostou o 

i I f L 
Č.p. Poznámky 

1828-1841 Václav Novotný 19 

1841-1853 Jiří Novák 25 

1853-1860 Václav Novák 27 

1860-1866 Jan Novotný 26 

1866-1871 Václav Vařečka 16 

32 Knihy obecního zastupitelstva Tři Dvory 1885-1905. 
33 Knihy obecního zastupitelstva Tři Dvory 1885-1905. 
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1871-1878 Václav Novotný 19 

1878-1881 Jan Cukr 4 

1881-1885 Josef Funda 5 

1885-1888 Jan Cyvín 3 

1888-1892 Jan Novák 24 

1892-1898 Josef Zajíc 74 

1898-1902 Josef Kukla 26 Suspendován pro nedbalost a 

lehkomyslnost, do zvolení nového 

starosty zastával jeho funkci Václav 

Hanuš, č.p. 68. 

1902-1910 Josef Zajíc 74 

1910-1919 Josef Vařečka 58 

1919-1923 Alois Černý 11 

1923-1927 Josef Tichý 92 

1927-1938 Josef Vařečka 58 

1938-1939 Josef Dvořák 142 V roce 1939 z funkce odvolán, 

protože byl bývalým legionářem. 

1939-1945 Josef Vařečka 58 

1945-1946 Josef Dvořák 142 

1946-1946 František Chábera 9 

1947-1955 Josef Štela 64 

1955-1964 Jaroslav Plachý ? 

1964-1975 Jaroslav Civín ? 
1975-1977 Jaroslav 

Nedvídek 

? 

1977-1981 Vladislav Stuchlý 240 

1981-1986 Ladislav 

Hlavnička 

62 

1986-1990 Vladislav Stuchlý 240 

1990-1990 Rudolf Řehůřek 98 

1990-2006 Jan Kukal 244 

2006-současnost Jitka Vokolková 155 První starostka v dějinách obce. 
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5. První světová válka 

Rok 1914 sliboval svým počasím dobrou úrodu a po několika nepříznivých 

letech předchozích, kdy byla obec postižena buď povodněmi nebo naopak velkým 

suchem, se konečně mohli lidé těšit ze své práce. Nakonec, ale přinesl tento slibný 

rok zlo pro celou Evropu.1 

V létě 1914 by málokoho napadlo, že konflikt mezi Rakousko-

Uherskem a Srbskem přeroste v první světovou válku. Naopak, nejprve se zdálo, že 

by se mohla nastalá situace vyřešit diplomatickou cestou, o čemž nepochyboval ani 

Josef Vařečka, který na stránky třídvorské kroniky zaznamenal: „Mnozí naši lidé se 

domnívali, že toto je pouhý strašák a že z mračna toho nebude déšť. Avšak den 

svaté Anny promluvil jinak."2 26. července 1914 na svátek sv. Anny po 9. hodině 

ranní přijel na obecní úřad ve Třech Dvorech v kočáře úředník okresního 

hejtmanství z Kolína. Nechal se ohlásit u starosty Josefa Vařečky a předal mu 

mobilizační vyhlášky oznamující svolání vojáků celého pražského armádního sboru 

do 37 let. Během chvilky byly vyhlášky rozvěšeny a bubnováním byla oznamována 

lidem informace o ruko vání. V následujících okamžicích se všichni s napětím 

seznamovali s obsahem, aby zjistili, zda se týká i jich a jejich blízkých. Především 

záložníci rakouské armády byli mezi prvními. Obsah byl pro všechny zdrcující: 

„Tehdy mnohý z občanů zdejších když vyhlášku přečetl byť i nejasně tušil a cítil 

následky nedozírné."3 

V následujících hodinách nebyl v obci nikdo, koho by se situace nějak 

nedotkla. Kronika emotivně vypráví o následující noci: „Ze 26. na 27. července ve 

vsi snad nikdo nespal. Jedni pořizovali poslední vůle, druzí dávali rady domácím 

pro příští žně a o vedení hospodářství, jiní zaskočili se rozloučit s příbuznými a 

' Vařečka, J.: Památní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 47. 
2 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 50. 
3 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 49. 
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známými. Zvláštní je, že mnozí z těch, kteří ve válce padli, měli předtuchu 

nastávající smrti."4 

Tak tedy vypadaly první dojmy z vyhlášení války v obci Tři Dvory. V tu 

chvíli však nikoho nenapadlo, že Srbsku půjde ihned na pomoc Rusko a jeho 

spojenci Francie a Anglie, kteří již dříve uzavřeli spolek nazvaný Dohoda. 

K Rakousku se přidá Německo, které vtrhne přes Belgii do Francie a bude 

ohrožovat Paříž. Na scéně se objeví i Bulharsko a Rumunsko, které se přidají na 

stranu Německa a Rakouska. A naopak ke druhé straně se postupně připojí ještě 

Japonsko, Itálie a konečně i Spojené státy americké. Nikdo v tu chvíli netušil, že 

v krátké době zachvátí válka celý svět a nové ničivé zbraně, tanky, letadla a 

ponorky budou zabíjet milióny lidí. 

Ani malá středočeská vesnice, Tři Dvory, se nestala výjimkou. I zde byly 

následky patrné. 27. červenec byl další černý den v dějinách Třech Dvorů. Odvody 

se staly realitou, už to nebyla jen slova psaná na vývěsce. I o průběhu tohoto dne 

pojednává kronika: „Náves skýtala v den 27. července smutnou podívanou, houfy 

lidu na návsi a smutné loučení záložníků s rodinami, ženami a dětmi. Na nádraží 

v Kolíně spousty lidstva, zpěv, pláč, scéna za scénou. Není možno vypsati to 

poslední loučení u vlaku, na to péro žádného kronikáře nestačí."5 V našich 

podmínkách byla o to situace složitější, že lidé věděli, že jdou bojovat na straně 

Němců proti Slovanům, kteří jim byli z přirozenosti bližší. Ve chvíli, kdy 

v Německu odcházeli mladíci do války za pompézních slavností s očekáváním 

něčeho úžasného, v Čechách neviděli žádný smysl nastávajících bojů. 

Muži odvedeni za Třech Dvorů byli vlakem odvezeni do Mladé Boleslavi a 

Čáslavi. První den se odvod týkal sedmnácti mužů, z nichž bylo dvanáct ženatých a 

pět svobodných. Tři z nich šli na zvláštní vyzvání k jízdě. Krom toho bylo toho času 

v aktivní službě dalších osm mužů, kteří byli všichni svobodní.6 

Další odvod, 25. srpna 1914, se vztahoval na brance, kteří byli oficiálně 

uznáni za schopné k odvodu na jaře 1914. Celkem se jednalo o šest svobodných 

mladíků.7 

V roce 1914 došlo ještě k dvěma odvodům, 15. září 1914 na základě nové 

s Vařečka, J.: Památní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 50. 
6 Vařečka, J.: Památní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 50. 
7 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 51. 

Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 52. 
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vyhlášky pro záložníky do 42 let, kdy narukovalo dalších šest mužů. A potom 

13.října roku 1914 bylo v Mladé Boleslavi odvedeno deset třídvoráků. Den byl o to 

smutnější, že se v obci měla konat posvícenská zlatá zábava, která patřila mezi 

velmi oblíbené zdejší události. Místo oslav přišly jen další slzy a další jména na 

seznamu. Jediný, kdo měl důvod k radosti byl Václav Vacek, který byl pro nemoc 

od vojenské povinnosti osvobozen a dále ještě Bohumil Zajíc č.p. 82, který byl 

jakožto zaměstnanec drah v tu chvíli ve své práci nepostradatelný.8 Tím končily 

odvody v roce 1914. Všichni doufali, že k dalším již nedojde a válka brzy skončí. 

Ale bohužel se mýlili. 

Po odchodu mužů bylo ve vsi smutno a prázdno: „Každý kdo zůstal doma 

byl celý zmámený a nebyl schopen myšlenky. Teprve nutné práce polní vzmužily 

zbylé občanstvo, ženy, děti, starce, kteří se práce zase chopili ve žních."9 Život 

musel jít chtě nechtě dál. Celá obec se v první fázi války proměnila v jednu velkou 

trpící rodinu. Jeden druhému pomáhal, radil, jeden s druhým cítil. Ale tato 

vzájemná solidarita netrvala dlouho, válka neskončila tak rychle, jak se původně 

mezi lidmi čekalo: „Kdo by byl tušil, že za čtyři roky války se lid tak změní. Zprvu 

vzájemná láska, v druhé polovici války kdo z koho ten toho. Zprvu obětavost 

k raněným a potřebným a k vystěhovalcům a ke konci války bezcitnost. Umřela 

láska, umřel soucit, zrodila se hamižnost, sobeckost, přetvářka, bezcitnost. I při 

zprávě, že příbuzný padl, nebyla lítost."10 

Lidé měli jen málo informací o tom, kde se muži z obce nachází. 

Neoficiálně se vědělo, že někteří odvedení mezi prvními šli s 36. plukem do Ruska. 

Byli rozprášeni po celém světě a všichni jen s napětím čekali, jaký bude jejich osud. 

První raněný se vrátil do Třech Dvorů již roku 1914. Jednalo se o Jindřicha Beneše 

z č.p. 71. Měl prostřelenou dlaň pravé ruky, a proto byl ponechán v domácí péči 

své ženy.11 Později už nebyl tento způsob možný. Jeho přítomnost v obci vzbudila 

velký zájem. Byl zdrojem informací, které zde byly pouze velmi nepřesné a 

zkreslené. A především se k němu lidé upínali s myšlenkou, že zjistí něco o svých 

příbuzných či známých, kteří byli též ve válce. 

8 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 52-53. 
9 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 50. 
10 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 54. 
11 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 53-54. 
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Nejen první raněný, ale i první válečná oběť byla darem roku 1914. Hned 

v listopadu přišla zpráva o smrti ženatého dělníka Františka Dolečka z č.p. 46, který 

padl na ruském bojišti.12 Byl prvním, ale rozhodně ne posledním padlým, kterého 

obec oplakávala, naopak, zprávy o smrti blízkých se dostaly na denní pořádek. 

Rok 1915 byl na počet odvodů a vojáků, kteří museli narukovat, 

nejbohatším za celou válku. Odvody probíhaly v lednu, únoru, březnu, dále pak 21. 

června, 16. srpna, 15. října, 16. listopadu a 15. prosince. Celkem bylo v tomto 

období odvedeno 56 mužů, což je více než třetina všech odvedených z obce 

v období první světové války.13 

I rok následující byl ve znamení odvodů, ale nebyly již naštěstí tak početné. 

Začaly hned s příchodem nového roku, 21. ledna, a následovaly je další v únoru, 

dubnu, květnu a poslední 1. srpna. Týkaly se 24 mužů, což je vzhledem kroku 

předchozímu více než o polovinu méně.14 

Naděje lidí, že jde o poslední brance, protože válka se již jistě chýlí ke 

konci, byly bohužel mylné. Scénář jim důvěrně známý již z dvou předešlých let se 

začal opět opakovat. V roce 1917 bylo hlavními aktéry v tomto špatném filmu 

dalších dvanáct třídvorských mužů. Konečně pak přišel rok 1918 a s ním poslední 

odvody tří mladíků narozených v roce 1900, kteří se naštěstí vrátili domů živí a 

zdraví.15 

Celkem bylo ze Třech Dvorů v první světové válce 144 mužů a z toho 

patnáct se již nikdy domů nevrátilo. Čtrnáct padlo v boji a jeden, Josef Novák nar. 

1887, podle věrohodných výpovědí svědků, byl za neuposlechnutí rozkazu zastřelen 

rakouským důstojníkem. Sám si musel předtím vykopat hrob. Sedm mužů bylo 

nezvěstných, z nichž tři po určité době prohlásil soud za mrtvé. O jednom, Antonínu 

Bartlovi, kolovaly mezi příbuznými zvěsti, že zůstal v Rusku a má tam dobrou 

práci. Od vojenské služby bylo v obci osvobozeno celkem šestnáct mužů. U všech 

šťastlivců to bylo z důvodu jejich nepostradatelnosti v práci. Další, kteří se bojů 

neúčastnili a přitom splňovali věk a neprováděli žádnou významnou profesi, byli 

12 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 54-55. 
13 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 58-60. 
14 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 66. 
15 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 73-79. 
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muži s určitým tělesným postižením, nebo s vážnou nemocí. Ti byli prohlášeni za 

neschopné vojenské služby a ve Třech Dvorech jich bylo celkem čtrnáct. 

Třídvorští vojáci se podíleli i na tvorbě legií. Třináct legionářů bylo po válce 

oceněno republikou. Na vlastní žádost jim byla podle schopností přidělena za 

zásluhy práce ve státní službě. 

V následující tabulce uvádím všechny zjištěné údaje o odvedených vojácích 

v první světové válce v obci Tři Dvory. U kolonky bydliště platí u všech shodně Tři 

Dvory, proto je uvedeno pouze číslo popisné. V poznámkách je zaznamenán osud 

každého muže, to znamená údaj o tom, zda padl, vrátil se z války domů, byl 

nezvěstný, nebo účastník legií. I přes mé úsilí se nedaly všechny údaje dohledat, 

proto jsou ty neznámé označeny otazníkem. Tabulka není řazena abecedně podle 

jmen, ale chronologicky podle data odvodu, což mi přišlo logičtější a 

systematičtější. 

Tabulka č. 1 Třídvorští vojáci v první světové válce 16 

2. 

5. 

6. 

Jméno 

příjmení 

Jan 

Táli 

Jan 

Zpěvák 

Jindřich 

Beneš 

Josef 

Švorc 

Josef 

Novák 

Bydliště Rok narození, Datum 

stav,profese odvodu 

Poznámky 

č.p. 1 ?, ?, ? 

č.p. 110 ? , ? , ? 

č.p. 71 ?,?, ? 

č.p. 86 ?, ?, ? 

č.p. 24 1883, 

27. července Vrátil se 

1914 

27. července Vrátil se 

1914 

27. července První raněný 

1914 roku 1914. 

27. července Vrátil se 

1914 

27. července Nezvěstný, 

ženatý, řezník 1914 prohlášen za 

mrtvého 

Jaroslav č.p. 50 ?, ?, ? 27. července Vrátil se 

Bartl 1914 

16 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů. Sv. I. s. 51-90. 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13: 

14. 

15. 

16. 

František č.p. 23 

Hůrka 

František č.p. 46 

Doleček 

1892, 

?, hudebník 

1881, 

ženatý, dělník 

17. 

Antonín č.p. 28 

Kehav 

Josef č.p. 102 

Novotný 

Jan č.p. 47 

Kemza 

Rudolf č.p. 110 

Klema 

Josef č.p. 68 

Růžek 

Josef č.p. 78 

Beneš 

Josef č.p. 66 

Dvořák 

Václav č.p. 7 

Krejčí 

Štěpán č.p. 118 

Kratochvíl 

1884, 

svobodný, 

čeledín 
? ? ? • 9 • 5 • 

1888, 

?, zedník 

1890, 

?, zinkograf 

? ? ? 

? ? ? •9*5* 

1892, 

svobodný, 

stroj nik 

1890, 

svobodný, 

dělník 

?, ?, svobodný 

27. července Legionář 

1914 

27. července Padl na ruském 

1914 bojišti 

v listopadu 

1914. První 

válečná oběť Tří 

Dvorů. 

27. července Padl 

1914 

27. července 

1914 

27. července 

1914 

27. července 

1914 

27. července 

1914 

27. července 

1914 

Toho času 

v aktivní 

službě. 

Toho času 

v aktivní 

službě. 

Toho času 

v aktivní 

službě. 

Vrátil se 

Legionář 

Legionář 

Vrátil se 

Vrátil se 

Legionář 

Legionář 

Vrátil se 
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Václav č.p. 82 ?,?, svobodný Toho času Vrátil se 

Zajíc v aktivní 

službě. 

19- Josef č.p. 59 1891, Toho času Legionář 

Korbel svobodný, v aktivní 

řezník službě. 

Václav č.p. 43 1892, Toho času Legionář 

Vančura svobodný, v aktivní 

dělník službě. 

21- Josef č.p. 14 1,1, svobodný Toho času Vrátil se 

Tichý v aktivní 

službě. 

22. František č.p. 102 ?, ?, svobodný Toho času Vrátil se 

Hrůza v aktivní 

službě. 

23- Josef č.p. 14 1,1, ženatý 27. července Vrátil se 

Turek 1914 

24- Josef č.p. 43 ?, ?, ženatý 27. července Vrátil se 

Tesárek 1914 

25. Jan č.p. 73 ?, ?, ženatý 27. července Vrátil se 

Hrubeš 1914 
2 6• Emanuel č.p. 53 ?, ?, svobodný 25. srpna Vráti se 

Civín 1914 
2 7• Jaroslav č.p. 38 1893, 25. srpna Padl 

Tichý svobodný, 1914 

dělník na dráze 

28- Josef č.p. 90 ?, 1, svobodný 25. srpna Vrátil se 

Měkota 1914 
2 9 • Josef č.p. 102 1891, 25. srpna Nezvěstný, 

Vohlídka svobodný, 1914 prohlášen za 

dělník mrtvého 
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Josef č.p. 88 ?, ?, svobodný 25. srpna Vrátil se 

Vokoun 1914 

Alois č.p. 59 ?, ?, svobodný 25. srpna Vrátil se 

Černý 1914 

Jan č.p. 14 1874, 15. září 1914 Padl 

Vaniček ženatý, dělník 

Jan č.p. 33 ?, ?, ? 15. září 1914 Vrátil se 

Špinka 

Jan č.p. 100 ?, ?, ? 15. září 1914 Vrátil se 

Havránek 

Václav č.p. 102 ?, ?, ? 15. září 1914 Vrátil se 

Ocásek 

František č.p. 103 ?, ?, ? 15. září 1914 Vrátil se 

Kopecký 
Jan č.p. 4 1876, 15. září 1914 Padl 

Veselý ženatý, čeledín 

Václav Č.p. 79 ?, ?, ? 13. října Vrátil se 

Víšek 1914 

Bohumil č.p. 82 ?, ?, ? 13. října Vrátil se 

Zajíc 1914 

Rudolf č.p. 49 ?, ?, ? 13. října Vrátil se 

Černý 1914 

Alois č.p. 3 ?, ?, ? 13. října Vrátil se 

Dvořák 1914 

František č.p. 51 ?, ?, ? 13. října Vrátil se 

Fiala 1914 

Bohuslav Č.p.? 1878, 1914? Nezvěstný, 

Fišer svobodný, prohlášen 

řezbář mrtvého 
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Antonín 

Bartl 

č.p. 50 1893, 

svobodný, 

dělník 

13. října Nezvěstný 

1914 

y j . . . A 9 9 9 13. října Vrátil se Ladislav c.p. 4 !, 
v 1914 Kosík 

Alois č.p. 44 7 ,7 ,7 W » 

šidlák 1 9 1 4 

n říina Nezvestny Bohumil č.p. 74 1894, 13. njn 

Zajíc svobodný, 1914 

kovář 

a , „ 9 9 9 13. října Vrátil se Antonín c.p. 32 • 

Olexa ^ ^ 

Karel í.p. ? 7,7, uCitel leden, únor Vrátil se 

Mádl 1 9 , 5 

Antonín ô.p. 15 7 ,7 ,7 leden, únor Vrátil se 

Kudrna 1 9 1 5 

č.p. 65 7 ,7 ,7 
Černík 1 9 1 5 

Josef č.p. 42 7 , 7 , ? 

Ocásek 1 9 1 5 

František č.p. 46 1883, leden, únor Padl 

Kutil ž e n a t ý , zedník 1915 

Kare, , p . 16 7 ,7 ,7 

Vácha 1 9 , 5 

Kare, , p . 55 7 ,7 ,7 ^ "nor 

Mašin 1 9 1 5 . . . 

Kare, , p . 2 1881, 

Janata ?, dělník 1 9 1 5 
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Oldřich č.p. 19 1882, leden, únor Padl 

Kučera ženatý, dělník 1915 

Josef č.p. 18 1887, leden, únor Padl 

Novák svobodný, 1915 

zedník 

Josef č.p.? 1887, leden, únor Padl 

Procházka ženatý, dělník 1915 

Josef č.p. 93 ?, ?, ? leden, únor Vrátil se 

Kratina 1915 

Josef č.p. 51 ?, ?, ? leden, únor Vrátil se 

Fiala 1915 

Josef č.p. 82 1884, leden, únor Padl 

Zajíc (toho ženatý, zlatník 1915 

času 

bytem 

v Praze) 

Václav č.p. 122 1895, březen 1915 Legionář 

Špinka ?, domkář 

Rudolf č.p. 75 1895,?,? březen 1915 Vrátil se 

Krejčík 

Alois č.p. 46 1895, březen 1915 Padl 

Čmejrek svobodný, 

dělník 

František č.p. 1 1895,?,? březen 1915 Vrátil se 

Táfl 

Alois č.p.? ?, ?, ? 21. června Vrátil se 

Kemza 1915 
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Bohumil č.p. 105 1,1,1 

Svoboda 

21. června Vrátil se 

1915 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

č.p. 63 ?, 1 ,1 

75. 

76. 

77. 

Karel 

Potůček 

Jaroslav č. p. 28 1, 1 ,1 

Vácha 

Josef č.p. 85 1 ,1 ,1 

Brožek 

František č.p. 9 1,1,1 

Černý 

Josef 

Vidlák 

Josef 

Kukal 

č.p. 130 1,1,1 

č.p. 81 1,1,1 

Jan 

Černý 

Jan 

Vykoukal 

Václav 

Novák 

č.p. 72 

č.p. 43 

č.p. 97 

9 9 9 * ? • ? • 

1894, 

?, dělník 

9 9 9 ., ., . 

21. června Vrátil se 

1915 

21. června Vrátil se 

1915 

21. června Vrátil se 

1915 

21. června Vrátil se 

1915 

21. června Vrátil se 

1915 

21. června Vrátil se 

1915 

21. června Vrátil se 

1915 

21. června Legionář 

1915 

16. srpna Vrátil se 

1915 

78. 

79. 

80. 

Josef 

Šindelář 

František 

Pánek 

Josef 

Tichý 

č.p. 52 

č.p. 34 

č.p. 87 

9 9 9 
• 9 • 9 • 

9 9 9 
• 9 • 9 • 

9 9 9 
• 9 ' 9 ' 

16. srpna Vrátil se 

1915 

16. srpna Vrátil se 

1915 

16. srpna Vrátil se 

1915 
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Václav č.p. 23 ?, ?, ? 

Kůrka 

16. srpna Vrátil se 

1915 

František č.p. 59 ?, ?, ? 15. října Vrátil se 

Černý 1915 

Josef č.p. 79 ?, ?, ? 15. října Vrátil se 

Víšek 1915 

Václav č.p. 22 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Vokřál 1915 

Antonín č.p. 35 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Tuček 1915 

Josef č.p. 101 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Černý 1915 

Václav č.p. 95 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Košnar 1915 

Josef č.p. 16 1895, 16. listopadu Padl 
S e i f e r t svobodný, 1915 

čeledín 

Václav č.p. 72 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Černý 1 9 1 5 

Bohumil č.p. 97 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Novák 1915 

A l o i s č.p. 60 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Hrodek 1915 

František č.p. 10 1891, 16. listopadu Legionář 

Cyvín (4)? ?, zednický 1915 

mistr 
J o s e f č.p. 7 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Krejčí 1915 
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František Č.p. 37 ?, ?, ? 

Koubský 

16. listopadu Vrátil se 

1915 

Alois č.p. 48 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Halama 1915 

František č.p. 32 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Olexa 1915 

František č.p. 67 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Rýdl 1915 

Bedřich č.p. 74 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Zajíc 1915 

Josef č.p. 84 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Špinka 1915 

Josef č.p. 107 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Plachý 1915 

Jan č.p. 109 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Novák 1915 

Václav č.p. 94 ?, ?, ? 16. listopadu Vrátil se 

Kučera 1915 

Emanuel č.p. 70 ?, ?, ? , 5 - prosince Vrátil se 

Malý 1915 

Jindřich č.p.? ?, ?, ? 15- prosince Vrátil se 

Kovařík 1915 

František č.p. 86 1896, 15. prosince Padl 

Kratochvíl svobodný, 1915 

dělník 

Alois č.p. 62 1865-1870?, ?, 21. ledna Vrátil se 

Pošík ? 1916 

Václav č.p. 6 1865-1870?, ?, 21. ledna Vrátil se 

Šlambor ? 1916 
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Alois č.p. 48 1865-1870?, ?, 21. ledna Vrátil se 

Halama ? 1916 

109. 

110. 

Václav 

Cyvín 

Jindřich 

Kovařík 

č.p. 10 1865-1870?,?, únor 1916 Vrátil se 

? 

č.p. 77 1896, únor 1916 Nezvěstný 

svobodný, 

kreslič 

Ú l . 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

Václav č.p. 95 

Košnar 

Václav č.p. 57 

Neruda 

Miloslav č.p. ? 

Vacek 

Jaroslav č.p. ? 

Kratochvíl 

Josef č.p. 31 

Navrátil 

Vincenc č.p. 40 

Janata 

Václav č.p. ? 

Svoboda 

Stanislav č.p. ? 

Bartl 

František č.p. ? 

Špinka 

Josef č.p. ? 

Vančura 

Václav č.p. ? 

Dvořák 

1895, únor 1916 Legionář 

?, dělník 

1865-1870?, ?, únor 1916 Vrátil se 
? 

1896,?,? duben 1916 Vrátil se 

1896,?,? duben 1916 Vrátil se 

1896, 

?, dělník 

1896, 

svobodný, 

krejčí 

1898, 

svobodný, ? 

1898, 

svobodný, ? 

1898, 

svobodný, ? 

1897, 

svobodný,? 

1897, 

svobodný, ? 

duben 1916 Legionář 

1916? Nezvěstný 

květen 1916 Vrátil se 

květen 1916 Vrátil se 

květen 1916 Vrátil se 

1. srpna Vrátil se 

1916 

1. srpna Vrátil se 

1916 
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122. Jiří č.p.? 1897, 1. srpna Vrátil se 

Kratochvíl svobodný,? 1916 

123. Alois č.p.? 1897, 1. srpna Vrátil se 

Šlechta svobodný,? 1916 

124. Alois č.p.? 1897, 1. srpna Vrátil se 

Halama svobodný,? 1916 

^25. Josef č.p.? 1897, 1. srpna Vrátil se 

Pošík svobodný,? 1916 

126. Eman č.p.? 1897, 1. srpna Vrátil se 

Černý svobodný,? 1916 

127. Josef č.p.? 1897, 1. srpna Vrátil se 

Košnar svobodný,? 1916 

128. j o s e f č.p. ? ?, ?, ? 1. srpna Vrátil se 

Výborný 1916 
1 2 9- František č.p.? ?, ?, ? 1. srpna Vrátil se 

Krejčí 1916 
13°- Karel č.p. 83 1899, 1917 Vrátil se 

Kratochvíl svobodný, ? 
131 

František č.p. 103 1899, 1917 Padl 

Kopecký svobodný, 

strojník 
13? 

Václav č.p. 109 1899, 1917 Vrátil se 

Novák svobodný, ? 
133 

Rudolf č.p. 61 1899, 1917 Vrátil se 

Pošík svobodný, ? 

Jaroslav č.p. 95 1899, 1917 Vrátil se 

Košnar svobodný, ? 

' Josef č.p. 92 1899, 1917 Vrátil se 

Navrátil svobodný, ? 
1 ! J a n č.p. 21 1899, 1917 Vrátil se 

l 3 Mal áček svobodný, ? 

Václav č.p. 82 1899, 1917 Vrátil se 

Kukal svobodný, ? 49 



138. Ladislav 

Tuček 

č.p. 35 1899, 

svobodný, ? 

1917 Vrátil se 

l 3<! Oldřich 

Žoudlík 

140. 

142. 

143. 

144. 

č.p.? 1899, 

svobodný, 

student 

učitelství 

č.p. ? ?, ?, ? 

1917 Padl 

Alois 

Šlechta 
i j ' Rudolf č.p. 26 ?, ? , ? 

Kukla 

Jan 

Kukal 

Josef 

Pošík 

Karel 

Vykoukal 

č.p. 81 1900, 

svobodný,? 

č.p. 62 1900, 

1917 

1917 

1918 

1918 

č.p. 92 svobodný,? 1918 

Vrátil se 

Vrátil se 

Vrátil se 

Vrátil se 

Vrátil se 

Osob\ v Práci b / ° S V 0 b 0 Z e n é o d vojenské služby z důvodu své nepostradatelnosti 

z armády buď na svou vlastní žádost, nebo na žádost 
b y l lidový n -C 1 0 n ^ V l C e s e J e d n á ° zaměstnance kolínských drah a Petrolky, což 
n aftu rif»t , e V P r ° s p o l e č n o s t Vacuum Oil Company, která vyráběla benzín, 

' ťcirolej a ]ehV ' 
sPolečn^4 . ^ ' C o I e j e - Osvobození se vztahovalo i na zaměstnance chemické 

c n°sti Drasiovka 
S e 0 jejich uvolnění mohli být zemědělci. To v případě, že 

^hersljQ n e z b
 h ° S p o d a ř s t v í neměl kdo postarat. Jeho prosperita byla pro Rakousko-

2 V°jenské l a ' n e b ° ť b y l Í s o u č á s t í zásobovacího řetězce. V neposlední řadě byli 
V á l ečném s l ^ 0 V l n n 0 S t l V y l o u č e n i starostové, protože bylo třeba, aby někdo i ve 

spravoval obce a dohlížel na pořádek. Až roku 1918 se v tomto 
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případě situace mění. Přišlo nařízení o povinnosti rukování právě starostů obcí. 

Všichni byli vyzváni k lékařské prohlídce, aby se ukázalo, kteří z nich jsou schopni. 

Tento proces musel podstoupit i třídvorský starosta a kronikář v jedné osobě, Josef 

Vařečka. Byl uznán schopným a měl být odveden. Naštěstí byla tato hrozba 

zažehnána. Proti rozhodnutí zakročil poslanec a předseda zemědělské rady pan 

Prokupka a bývalý okresní hejtman Kolína Rozsypal. U ministerstva války žádali o 

jeho osvobození, protože si byli dobře vědomi, že ve Třech Dvorech není nikdo 

jiný, kdo by se staral o administrativu, rozdělování válečných podpor a alespoň 

domnělý pořádek. Starosta byl prý skutečně v tomto směru velkou osobností, která 

držela lidi nad vodou, dávala jim naději na lepší zítřky a udržovala v místních 

alespoň ještě trochu lidství. 

V tabulce je uvedeno zaměstnání, které bylo důvodem osvobození, pro 

zjednodušení neuvádím celé názvy, ale pouze „dráha", „petrolka", „zemědělství", 

»starosta" a „Draslovka". Kolonka bydliště je opět chápána jako Tři Dvory, proto je 

Ie lepší orientaci uvedeno jen číslo popisné. 

• 17 Tabulka č. 2 Osvobozeni od vojenské povinnosti 

J m é n o a Bydliště Rodinný zaměstnání 

P^jmení s t a v 

Josef Maláček č.p. 21 ženatý Petrolka 

Jan Měkota č.p. 29 ženatý Dráha 

J°sef Kratochvíl č.p. 40 ženatý Petrolka 
J o sef Černý č.p. 49 svobodný Dráha 

Josef Vařečka č.p. 58 ženatý Starosta obce Tři Dvory 

Jaroslav Pošík č.p. 61 svobodný Dráha 
J o sef Černý č.p. 64 ženatý Petrolka 

Bohumil Zajíc č.p. 82 svobodný Dráha 
A l o i s Cyvín č.p. 88 ženatý Petrolka 

František Fiala č.p. 91 ženatý Dráha 

V a ř e č k a > Pamětní kniha obce Tří Dvorů 1. Sv. I. s. 91. 
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Václav Vykoukal č.p. 92 

Václav Dvořák 

Jaromír Novák 

Josef Kukal 

Alois Chyba 

Alois Špinka 

ženatý 

č.p. 96 ženatý 

č.p. 97 svobodný 

č.p. 99 ženatý 

č.p. 106 ženatý 

č.p. 69 ženatý 

Draslovka 

Petrolka 

Zemědělství 

Petrolka 

Petrolka 

Zemědělství 

Další, kdo se neúčastnil přímé válečné zkušenosti, byli muži neschopni 

vojenské služby, z důvodu svého zdravotního stavu, ve Třech Dvorech to byli 

následující: 

Tabulka č. 3 Neschopni vojenské služby 
18 

Jméno a příjmení Bydliště 

Josef Vácha č. p. 8 

Alois Černý č. p . l l 

Josef Neruda č. p. 27 

Antonín Štela č. p. 31 

Václav Paštika č. p. 41 

Josef Prokůpek č. p. 52 

Václav Tichý č. p. 56 

František Dvořák č. p. 66 

Josef Kratochvíl č. p. 86 

Josef Sixta č. p. 89 

František Měkota č. p. 90 

Josef Vavřina č. p. 112 

Jan Serbus č. p. 98 

Josef Novotný č. p. 124 

' Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 92. 
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Válka, to nebyli ovšem pouze vojáci odvedení na frontu a jejich truchlící 

Příbuzní, kteří se o ně den co den strachovali, to byl i běžný život obyčejných lidí 

v neobyčejné situaci, který se ovšem nemohl jen tak zastavit. Musel pokračovat i 

přes potíže, které mu nyní stály v cestě. Lidé, kteří nepoznali válku z pohledu bojů, 

většinou ženy, děti, nemocní, postižení, starci a muži nad padesát let, na které se 

vojenská povinnost nevztahovala, se hrůze doby bohužel nevyhnuli. Nemuseli sice 

dennodenně nasazovat své životy na bitevním poli, ale i tak byli poznamenáni a 

museli bojovat, i když ne zbraněmi proti nepříteli, ale silou vůle například proti 

hladu a nespravedlnosti. 

Hned první rok války nebyl ovšem tím nejhorším. Objevili se sice zprávy, že 

bude nedostatek soli, což lidi velice vystrašilo, a proto každý podle svých možností 

skupoval sůl do zásoby. Ale prognózy se nevyplnily. Rok 1914 byl skutečně 

výjimečně úrodný ve všech oblastech, takže nedostatek lidem zatím nehrozil. 

V roce 1914 se dokonce i slavilo. Dne 5. prosince bylo oslavováno dobytí 

Bělehradu. V kostelech se sloužily mše, na školách a důležitých budovách se 

vyvěšovaly prapory. Demonstrovala se tím moc Rakouska-Uherska. Zanedlouho 

Přišla další oslava na počest dobytí Lvova z rukou Rusů. „...a najednou se to 

vítězství zhroutilo v nic a bez oslavování. Též prapory se nevyvěšovaly, oslava 

Praskla jako bublina."19 Nadšení rakouské vlády z války se postupně vytrácelo. Sice 
S e zatím nemusela starat o problém se zásobováním mužstva, ale reálnou hrozbou 
S e stala blížící se zima a nemoci. Právě z nakažlivých nemocí měla vláda největší 

strach. Proto také od roku 1914 neustále apelovala na obecní úřady a správy škol, 
a b y Posílali žebrat děti o teplé prádlo pro vojáky a také aby se děti aktivně podílely 
n a sběru ostružinového a jahodového listí k vaření čaje pro vojáky místo léků, 

kterých byl nedostatek.20 

Ani rok 1915 v tomto směru nepřinesl úlevu. Vláda dokonce nařídila 

Povinné očkování do 50 let, aby předešla případným epidemiím. A opět se obracela 
n a š k ° ly a dobrovolné spolky, aby se angažovaly v péči o vojáky. Ani třídvorská 
Šk°la nebyla výjimkou. Žačky upletly čtyři páry vlněných rukavic, tři páry ponožek, 
k tomu poslaly vojákům ještě pět set párů papírových podešvů a balík cupaniny.21 

20 v ř Ž a ' J - : P a m ě t n í kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 56. 
21 Vař^u J ' : P a m ě t n í ^iha o b c e T ř í D v o r û L Sv- L s- 5 7 • 

e č k a> J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 57. 
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Vláda se začala též strachovat o zásobování. Dne 21. ledna 1915 byl nařízen 

soupis všech mlýnských výrobků. Soupis zásob ve Třech Dvorech prováděl řídící 

učitel Alois Drábek společně s dvěma členy výboru. Lidé se tím příliš 

neznepokojovali, protože stále žili v naději, že se jedná jen o přechodnou záležitost 

a konec války přijde již brzy. Bohužel se mýlili. Už roku 1915 začala rekvisice 

s vojenskými asistencemi. Byly stanoveny žňové komise a obilní komisaři. Byla 

Juni odhadována a hlídána úroda a každý byl nucen určitou část své sklizně 

odevzdat ve prospěch obilného válečného ústavu. Protože posečené a vymlácené 

obilí bylo považováno za majetek státu. Ve Třech Dvorech prováděl soupis zásob 

komisař Bubáček z Kolína. Nedalo se ovšem zcela objektivně určit, zda byl jeho 

výsledek správný, neboť již v té době lidé schovávali, co se jen dalo. Nebyl nikdo, 

kdo by neměl strach z hladu. A všichni v první řadě mysleli na svou rodinu. Proto 

když měl přijít komisař, dávalo se již dopředu tajné echo a každý se snažil co 

nejvíce obilí a mouky schovat. Skrýše byly různé, stavěly se tajné dveře, zásoby se 

zakopávaly do země, hnoje, slámy, sena a nebylo výjimkou, že se jezdilo s celým 

Potahem v noci do lesa a tam se obilí ukrylo. Každý dělal co jen mohl, aby přilepšil 

své rodině, protože denní příděl byl pouze 300g mouky pro těžce pracující a 200g 

Pro ostatní v rodině. Všeobecně se vědělo, jaká je praxe, a proto bylo komisařům 

speciálně nařízeno, aby se nenechali nijak ovlivňovat city a každému skutečně 

nechávali jen to, co je předepsané a ostatní bez milosti zabavovali pro válečný 

obilný ústav.22 

Nebyl jen problém s nedostatkem obilovin. Vláda vydala i doporučení, aby 

lidé chovali králíky, vepře vyháněli na pastvu, sbírali kaštany, žaludy, různé listy 

atd. Nedostatek se objevil i ve vojenské výzbroji. Byla nouze o kov, a proto měl být 

všude podniknut povinný sběr kovů. U nás byla sbírka tak nepatrná, že kronikář ani 

nepovažoval za důležité zaznamenat její výsledky. Nebylo to tím, že by se v obci 

nevyskytovalo žádné železo, ale solidarita lidí s Rakouskem stále klesala a nikomu 
S e Příliš nechtělo ho podporovat. Lidé si schovávali hmoždíře a jiné předměty na 

bezpečná místa a například železné trubky z místního hostince se zakopali v jeho 

sklepě, aby se po pominutí nebezpečí mohli zase okamžitě použít. Na základě této 

situace i jiných okolností lidé poznávali, že s monarchií začíná být zle. Rakousko si 

bylo situace vědomo, ale i přesto se snažilo udržovat umělé vlastenectví. Například 

Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů. Sv. I. s. 57-63. 
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V kostelech se musela na konci mše zpívat rakouská hymna, s čímž nikdo 
r • 23 

nesouhlasil, ale všichni tak činili a nic raději nenamítali. 

Přišel další rok a s ním pokračující válka: „Rok 1916 začíná býti horší neb 

minulý ještě v té situaci možno říct byl dobrý."24 Tak hodnotil situaci místní 

kronikář a dále pokračoval v jeho charakteristice: „Zavádějí se samé „enky": 

chlebenky, cukřenky, kávenky, tučenky a lístky na petrolej."25 Vše bylo na speciální 

Příděl, i mlet se smělo pouze na mlecí lístky. Co se dalo, bylo zabaveno. Chlebenek 

se vydávalo v obci 475, cukřenek a kávinek 634 lístků. Množství cukřenek na osobu 

bylo nejprve 11/2 kg na měsíc, ale později byla tato částka snížena na lkg. Příděl 

brambor byl \ m kg na hlavu, na sázení 3g na míru. Kávy bylo na osm týdnů % kg. 

Rekvizice se přiostřila, ceny obilí i ostatních potravin rostly a v polovině roku se 

situace ještě více zhoršila. V létě nebyl k sehnání petrolej, stěží mohli lidé získat i 

máslo a tvaroh. Vláda začala řešit situaci různými opatřeními. Od 2. zan 1916 byly 

nařízeny tři bezmasé dny v týdnu a to pondělí, středa a pátek. Byl také omezen 

Prodej piva, nejvýš llitr denně na osobu. Byl vydán zákaz soukromého prodeje 

brambor, uhlí bylo hůře k sehnání, zakázaly se porážky telat a byl též přísný zákaz 

osvětlovat na Dušičky hroby. Chléb se měl péci ovesný a zvěř z místních lesů byla 

určena pouze pro dvůr ve Vídni. Změnila se i měna. Z oběhu byly staženy všechny 

stříbrné a niklové mince a byly nahrazeny papírovými a železnými. 

Hlavní charakteristikou se stal nedostatek všeho a lidé se prý posměšně 

zdravili: „Kupte si mýdlo, nebude, kupte si Rakousko, nebude." Kvůli této situaci 
v l á da rozhodla, že bude dávat vojákům tzv. dovolené na žně, zasetí a výmlat. 
K těmto účelům byli využíváni i vojenští zajatci. Pomáhali jak v hospodářství tak na 

stavebních pracích. Na žádost místního obecního úřadu bylo do Třech Dvorů 

P°sláno osm zajatců z Ukrajiny. Bylo vydáno několik nařízení, jak se s nimi musí 

Zacházet. Byl přísný zákaz přátelit se s nimi, měli spát ve společné místnosti a měl 
b ý t nad nimi udržován neustálý dozor. Situace byla ovšem dost paradoxní, neboť 

Rakousko a Němci byli považování za nepřátele a váleční nepřátelé za přátele. 
T a k *e zajatci ve Třech Dvorech brzy zdomácněli, lidé s nimi zacházeli slušně, 

zaměstnali je u sebe a nechali i bydlet. Byli ve Třech Dvorech od 16. března 1916 a 



po válce se všichni v pořádku vrátili domů. Z osmi uměl číst a psát jen jeden a ten 
27 

za ostatní udržoval kontakty s domovem. 

Tito zajatci nebyli jedinými cizinci, kteří ve Třech Dvorech za války 

pobývali. Již v roce 1915 zde hledaly útočiště dvě židovské rodiny z Haliče. Tito 

nešťastníci museli utéct ze svého domova před válkou. Dohromady se jednalo 

o devět lidí. V roce 1916 se opět vrátili domů, po tom co bylo jejich území 

uvolněno. Místo nich přišli další uprchlíci. Bylo to asi sedm žen. Musely bydlet 

zpočátku odděleně od ostatních, protože zde byla reálná hrozba přenosu různých 

nemocí. Pomáhaly u hospodářů a Tři Dvory opustily 9. srpna téhož roku. Vystřídali 

je židovští obyvatelé Bukoviny, kterých bylo pět. Ti obci příliš prospěšní nebyli. 

Sami nic neměli, ostatním nepomáhali a jeden po druhém se do měsíce vytratili 

neznámo kam. Tím ale vlna uprchlíků neustala. Dne 8. prosince dorazila opět 

z Haliče skupina asi 15 lidí. Obec je ubytovala v místním chudobinci a pomáhali 

zde v hospodářství za jídlo. Jejich domovy byly zcela zničeny. Z ubohých lidí se 

stali ze dne na den naprostí žebráci. Třídvorští obyvatelé se jim proto snažili ze 
v 28 všech sil pomáhat. Tato skupina opustila obec až 15. května 1918. 

Přes všechny obtíže běžného života byla za nej větší událost roku 1916 

Považována smrt císaře Františka Josefa I. Vládce rakousko-uherské říše zemřel 
2 1 • listopadu. Byl úředně nařízen smutek, ale podle reakcí třídvorského kronikáře 
byli lidé spíše rádi, že jeden ze strůjců války je již mrtev: „...společně s císařem 

německým Vilémem světovou válku vyvolali, který proklínáni budou, dokud lidé 
b udou žiti, kteří ovoce války světové okusili. Co padlo nevinně životů a co zůstalo 

sirotů."29
 D o u f a l o se> ž e s e s m r t í císaře nastane konec války, ale naděje se 

^vyplnila. Válka i za nového císaře trvala další dva roky: „Nastoupil po něm ve vší 
sl*vě synovec Karel I. Známý jako notorický a lkoho l ik , který však dlouho 
k Potěšení národu v Rakousku nevládl."30 

S příchodem nového roku sílila rekvizice. Bylo potřeba stále více surovin a 
v š u de bylo všeho méně. Do rekvizice začalo spadat i seno a sláma. Komisařem pro 

tyto suroviny se stal pro Tři Dvory Ignác Zelenka z Kutné Hory. Rekvizice se 
2 a čala vztahovat i na sádlo, na maso byly lístky, dávka cukru se snížila z lkg na 



3/4kg na osobu. Lidé ve Třech Dvorech museli zvýšit hlídky na polích. Tyto hlídky 
byly 

ustanoveny již v roce 1914 na ochranu majetku všech občanů. Ponocný se 

dvěma pomocníky po celou válku vždy v noci obcházeli ves a dávali na vše pozor. 

A právě v této době se účel hlídky nejvíce projevil, protože v noci sem přijížděli 

lidé z města a kradli brambory přímo ze země. Někteří z hladu a zoufalství, jiní pro 

obchod. I ceny snad úplně všeho rostly, a proto přibývalo i lichvy, která nyní 

Prožívala své zlaté časy. Oproti tomu zlé časy přišly na kuřáky, nebylo co kouřit, 

jen jednou týdně měli příděl tzv. tabačenek, ale silným kuřákům to pochopitelně 
nestačilo. Běžnou praxí se tedy stalo kouření snad čehokoliv. Místo tabáku se 

začaly používat sušené listy dubu, višně, ostružiny atd. Na půl roku se přestalo vařit 
1 Pivo a později, když se var obnovil, používal se k tomu účelu pýr. Peníze pomalu 

Přestávaly mít cenu, místo nich se vrátila směna zboží. Lidé z města jezdili do 

Třech Dvorů a nabízeli za jídlo všechno možné, co doma měli. Oproti tomu, když 
chtěl sedlák boty, musel jet do města a směnit je například za sádlo. Ani vojáci 
neměli dostatek. Maso se k nim nedostávalo téměř žádné, chléb jen občas, většinou 
S1 m u s e l i vystačit s mrkví a řepou.31 

Aby toho nebylo málo, byla obec 20. dubna 1917 postižena povodní. Voda 

°dnesla z polí vše zaseté, takže v květnu a červnu se muselo sít nanovo. Povodeň se 

dostala až k hlavní silnici, takže mnoho lidí se muselo vystěhovat. Uzavřena byla 
z bezPečnostních důvodů i škola. Kvůli povodni se logicky na polích příliš 
neurodilo, což nebylo komisaři pro rekvizici bráno jako omluva. Měli předem 
sPočitán0, kolik by měl kdo odvést, jenže lidé nebyli schopni dát dohromady ani 

Polovinu. V tuto chvíli se projevilo přísné školení komisařů, jakékoliv city šly 
stranou a na scéně se místo nich objevily výhružky. Strašili lidi tím, že kdo 
neodvede podle předpisu, půjde na vojnu, nebo ho zavřou do vězení a všechno obilí 

u bude zabaveno bez náhrady. Ještě hůře na tom byly ženy vojáků. Komisaři 

ívali jejich zranitelnosti a slibovali jim, že pokud budou vše řádně odvádět, 

Pr°PUsti jejich muže z vojny. Byl to samozřejmě holý nesmysl, ale většina žen se 
t ë m t 0 s l i b û m s nadějí upínala. I takové byly praktiky doby.32 

^ T ř i Dvory zažily ovšem za první světové války, v roce 1917, i jednu 

° Z n i s i tuaci. Rakousko vyhlásilo toho roku rekvizici na zvony, protože armáda 

Vaří̂ Ai ~~ ~ -— 
2 V a řečka' i" P a m ě t n í k n i h a obce Tří Dvorů I Sv. I. s. 73-77 

' J-: P amětní kniha obce Tří Dvorů I Sv. I. s. 75. 
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měla ohromný nedostatek kánonů. Bylo tedy přikázáno, že každá obec má odevzdat 

svůj zvon, který bude určen k roztavení. Třídvorská kaplička spadala pod farní úřad 

v Konárovicích a pan farář Černý měl za úkol zabavit a odevzdat právě její zvon. 

Farář měl naštěstí na půdě konárovické fary jeden náhradní, který s cedulkou „ze 

Třech Dvorů" poslal k roztavení. Když zvonek docestoval do továrny k rozbití, 

přebíral ho dozorce, který na celou záležitost dohlížel. Podíval se odkud zvon 

pochází a pak prý prohlásil: „Tento zvonek nerozbij em ten je ze Tří Dvorů, ten 

zvonil svého času umíráčkem mé matce."33 Tři Dvory tedy o svůj zvon nepřišly, 

byl vlastně dvakrát zachráněn. 

Rok 1917 se chýlil ke svému konci a blížil se rok nový, od kterého nikdo 

nevěděl co čekat. Ale přání všech bylo jistě zřejmé. Dochoval se nam i poslední 

zápis obecniho zastupitelstva roku 1917. Je ze schůze konané 29. prosince: „ Jelikož 

dnes končíme r. 1917, který jsme prožívali ve samých starostech a svízelích, jež 

nám válka světová přinesla a mnoho rodin existenčně zničila jak na majetku tak na 

životech, kdežto opačně zase různé osoby nepoctivým způsobem se obohatily na 

úkor nešťastných jednotlivců přejeme si by rok nastávající 1918 přinesl nam již 

kýžený mír a pokoj a spokojenější dny života. Snad potom přejde veškerá 

nevraživost, závist a sobectví, které nyní válka mezi námi vyvolala. S tímto přáním 

vstupujeme do roku 1918 a dejž sám Bůh, aby přání toto, které nese v srdci miliony 

lidů se nám vyplnilo. S těžkým srdcem vzpomínáme na všecky ty doby válečné 

Prožité, z kteréhož povstalo mezi námi ta nenávist a zloba, mírem by se pak 

zapomnělo na všecky ty trampoty a nastalo by zase mezi námi sousedské přátelství. 

Tak zní zápis zapsán koncem r. 1917 starostou Vařečkou o poslední schůzi obecní 

v roce."34 

Bohužel tato slova přesně vystihovala stav, který mezi lidmi nastolila válka. 

Od roku 1914, kdy byla vyhlášena a proběhly první odvody, se hodně změnilo. 

Vzájemná láska, solidarita a pomoc se v polovině války v obci změnila 

v hamižnost, sobectvi, přetvářku a bezcitnost. Obětavost k raněným, potřebným a 

vystěhovalcům zemřela a místo ní se ke konci války zrodila bezcitnost. I to dovede 

udělat válka s obyčejným člověkem. 

33 Vařečka. J.: Pamětní kniha obce Tří Ch oru I. Sv. I. s. 77-78. 
Vařečka. J.: Pamcmí kniha obce Tří Dvora I. Sv. I. s. 78-79. 

58 



Než bylo lidem splněno přání konce všeho zlého, museli si ještě několik 

měsíců počkat. V roce 1918 vrcholila situace ve všech směrech. Neúspěchy 

Rakouska na bojištích na jedné straně a bída na straně druhé. Na lístky nebylo již 

možné nic dostat. Lidé používali k běžné stravě už i obilí určeno na příští setí a 
s tejně nakládali i s bramborami. Hodně polí leželo ladem, protože nebylo hnojivo, 

nebyly pluhy ani dobytek, kterými by se půda obdělávala. Vše podlehlo rekvizici. 

i nedostatek oblečeni a pokud se na trhu nějaké objevilo, byly jeho ceny 

neskutečné. Společnost byla ve znamení všeobecné demoralizace a chaosu. Lichva 
S e j i ž nedala ničim zastavit, vše se prodávalo jen za živobytí. Řemeslníci a dělníci 

často pracovali za uhlí a dřevo. 

Vzrůstal počet krádeží jak na polích, dráze, tak i v soukromých bytech. 

Bedny s jídlem posílané vojákům se cestou ztrácely přímo z vlaků. Pro nedostatek 

se musel vypravovat menší počet spojů, takže na nádraží se tvořily ohromné 
t!ačenice. Ve školách se muselo přestat učit, také právě kvůli nedostatku uhlí. 

t e s a l a i vojenská disciplína, nemocnice byly plné raněných, četníci honili 

dezertéry, státní a vojenské orgány byly bezradné. 

Všechno zlé musí jednou skončit. A i ve Třech Dvorech se nakonec dočkali 

t o u ž e n é h o míru. Jako vzpomínka na tuto jistě krásnou chvíli jsou řádky v naší 

kronice: „V říjnu r. 1918 cítil každý, že nastává konec lítice válečné, a že něco 

neobyčejného přijde a že něco visí ve vzduchu. Nadešel konečně den, den 28.října 
k d y dočkal se národ zubožený, třistaletou porobou zotročený, válečnými útrapami 

zesláblý, východu svého slunce. Nadešel den, pro nějž trpěla odešlá pokolení, pro 
neJz tekly slzy i krev našich předních mužů a žen, pro nějž žalářováni naši národní 

Pracovníci a jej náš veliký Komenský v Kšaftu umirajíci matky jednoty 

českobratrské svým věšteckým duchem předpověděl. Nadešel den 28.října, den 
J a s°tu, den radosti, den nového rána, den svobody."35 Takto emotivně byl konec 

vnímán v malé středočeské vesničce u Kolína. 

2 8- října 1918 přišla starostovi z Kolína zpráva, Rakousko-Uhersko 

t i t u l o v a l o , rozpadlo se a Čechy se tím staly samostatným státem. Starosta rychle 
sPechal s novinkou k řídícímu učiteli Drábkovi, aby si od něho vypůjčil školní 

35 Vařcčka. j. : Pamčiíií kniha obce Tří Dvoru I. Sv. I. s. 83. 
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v 'ajku a mohl ji vyvěsit na obecním úřadu. Aby se o dobré zprávě dověděli i ostatní 

občané, pověřil kostelnici Miladu Zajícovou, aby zvonila tak dlouho, dokud všichni 

nebudou vědět, co se stalo. Lidé se rychle sbíhali u kapličky a zjišťovali, co se děje. 

Zpráva se jak blesk šířila ulicemi, dům od domu, člověk od člověka a všude vládlo 

nadšení. Starosta dále pověřil Františka Kratochvíla a Bohumila Zajíce, aby na 

druhý den připravili slavnostní průvod obci na počest míru. Strážník Josef Stela pak 

večer obcházel ves a za doprovodu bubnu, předchůdce místního rozhlasu, všem 

oznamoval, že 29. října se koná slavnostní průvod vsí.36 

Druhý den se skutečně všichni, kdo mohli, sešli v šest hodin večer na hlavní 

silnici. Přítomní byli ozdobeni stužkami národni trikolory, měli zapálené lampionky 
a lampy. I celá obec byla vyzdobena, na každém domě vysel prapor a v oknech 

hořela světélka. V čele průvodu se ubírala Vlasákova hudba z Kolína, za ní šli děti, 

mládež a dospělí. Průvod směřoval od okresní silnice k hlavní ulici, přes náves, 
o k o"o školy až k obecnímu úřadu. Tam měl nejprve proslov pan řídící Alois 
Drábek, který přečetl provolání okresního národního výboru o tom jak se má 
v novém československém státě udržovat pořádek.37 

Po něm vystoupil se slavnostní řečí starosta: „Občané, občanky a mládeži! 
B u d e tomu tři sta let, kdy český národ upadl do poroby a otroctví po bitvě 

bělohorské vládě německé pod panování rodu Habsburského. Po celou tu dobu i 
n a š i Předkové trpěli útisku a ústrku od vlády Rakousko-Uherské, která jen usilovala 
0 to, aby z nás byli Němci. Přes všecko úsilí nepodařilo sejí to, aby nás o náš jazyk 

Připravila a o národni přesvědčeni uloupila. Dnes v tomto slavnostním okamžiku, 
k d y celý československý národ raduje se z konce porobi a svého utrpěni 
V2Pomínáme našich zvěčnělých národních velikánů zvlášť Karla Havlíčka, Mistra 
J a n a Husa, které pro své přesvědčení zahynuli pro vlast jeden vězněním druhý 
uPalením. Budiž jim vzdána čest a zachována památka těmto světcům, jejichž duch 
s námi zde dlí. Zvláště dnes projevujem dík neskonalý zahraničnímu vůdci českého 
n a r °da profesoru Masarykovi a jeho spolupracovníkům domácím i zahraničním, za 
J e j l c h vykonanou práci při našem osvobození. Věčná paměť budiž zachována naším 
p a d lým spolubratrům kteří pro svobodu své vlasti položili životy své. Dale budiž 

37 v ? ? 3 , J': Pamčtiií kniha obcc Tří Dvorů I. Sv. I. s. 84-85. 
arečka, J.: p a m c i n i kniha obcc Tří Dvoru I. Sv. I. s. 84-85. 
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nami pozdraven v duchu prezident spojených států amerických, za jeho vzácnou a 

věcnou a morální pomoc pro naše osvobození. Nechť žije čtyř dohoda a její vládci. 

Dnes vzpomínáme, že válka trvající přes čtyři dlouhá léta dovršila dílo našeho 

utrpení, ve kteréžto válce vyvolané Nëmecko-Rakouskem, kterou vedli o porobení 

celé Evropy bylo v ní odsouzeno, trápeno a usmrceno mnoho našich bratrů nevinné, 

kteří v dálné cizině věčným spánkem odpočívají od nás daleko vzdáleni. Budiž jim 

země lehkou a nezapomínejme jich. Bůh, kterého se dovolavali vládci a vůdci říše 

německé a rakouské nevyslyšeli je, kteří se modlili za vítězství jejich zbraní. 

Spravedlnost zvítězila, míra porobi a utrpení je skončena, vyplnilo se nám proroctví 

Tolstoje, nebude císařů ani králů, ale vládnouti budou lidé z lidí. Vyplnilo se přání a 

Proroctví Amose Komenského. Dnes i my v tiché naší dědině věrni synové a dcery 

česko-slovenského národa slavíme den vykoupení a den samostatnosti našeho 

"aroda. Buďme si upřímní, jednejme bratrsky, dělme se o to co nám zbylo a nebylo 

t r v á n o vládou byrokratickou z Vídně, která nám do dnes vládla a čekejme 
s důvěrou a nedějí příští žně, aby o nás bylo stejnoměrně postaráno a netrpěli 

nedostatku a hladu jako v posledních těchto dnech buďme svorní, nechrne svárů a 

sobectví, abychom v klidu nerušeném v tomto našem státě samostatném mohli žit 

Jeden vedle druhého bez ohledu na politické neb náboženské vyznání. Dětem naším 
takto jest připravena budoucnost, o které bylo dlouho bojováno. Provolejte třikrát 
S 'áva samostatnému československému státu a jeho tvůrcům. Hudba hrá národní 
hymnu Kde domov můj."38 

Po proslovech opět průvod pokračoval v cestě, hudba hrála národní 

Pochody, což v tu chvíli činilo okamžik ještě slavnostnější, protože více než kdy 

J,ndy se právě v tento den v lidech probouzela síla vlastenectví. Průvod dospěl až do 
h 

"ostince, kde se v oslavách pokračovalo tancem až do brzkých ranních hodin. 

K tomuto slavnému dni se ve Třech Dvorech váže ještě jeden příběh, který 
J e skutečně pozoruhodný. Třídvorskému starostovi přišel za nějaký čas po 

°svobození dopis od přítele z Ameriky, který mu zaslal výstřižek z českých novin 
vydaných ve Spojených Státech. Psalo se vněm: „Ve Třech Dvorech u Kolína 
v Cechách při prohlášení samostatnosti dal starosta zvonit umíráčkem Rakousku."39 

38 
39 V ? ? 1 ' J': P a , n é t l l í kniha obce Tří Dvoru I. Sv. I. s. 85-86. 

a- J-: Painěmí kniha obce Tří Dvoru I. Sv. I. s. 87. 
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Starosta ze samého nadšení opsal znění výstřižku do místní kroniky na věčnou 

památku dalším generacím. 

První týdny samostatnosti byly ve znamení nezměrné radosti, úleva z konce 

války a návraty vojáků domů přispívaly k všeobecné pohodě. Největší událostí roku 

hned po skončení války byl příjezd Tomáše G. Masaryka zpět do Čech 21. prosince 

1918 : „...vítala osvobozená Praha a s ní celý národ český tatíčka legionářů, tvůrce 

naší svobody, vítěze nad Habsburky a rakouskou tyranií, našeho velikého bojovníka 

duchem, profesora Masaryka budoucího presidenta republiky. Národ připravil 

tomuto velikému synu uvítání jakého Praha ještě neviděla. Jízda jeho z nádraží byla 

triumfální."40 S prezidentem se vraceli i první legionáři, ostatní dorazili až později. 

Všichni chtěli uvitat osvoboditele, takže do Prahy směřovaly z celé republiky vlaky 

Plné žáků, vojáků, sokolů, spolků, ale i jednotlivců. 

V roce 1918 se ze zahraničí vrátili i další exilovi politici E. Beneš a general 
M- R. Štefánik. Štefánikův návrat letadlem z Itálie nebyl ovšem zrovna šťastný. 
Nad územím Čech se letadlo z neznámých důvodů zřítilo a „...rodná země přijala 
v náruč svoji již jen mrtvolu velkého svého syna. Byla to jedna z největších bolesti 
v době radosti a jásotu."41 

Tím skončilo období první světové války a nyní měla přijít úplně nova 
ePocha dějin, od které si mnozí hodně slibovali. 

41 y í ? * ' J-: Pamětní kniha obce Tří Dvoru I. Sv. I. s. 94-95. 
ka> J.: Painětaí kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 97. 
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6. TŘI DVORY V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY 

Nadšení a radost z osvobození a samostatnosti brzy ochladly a lidí se 

zmocňovala rozmrzelost nad stávajícími poměry. Život v novém státě nesplnil 

očekávání a nedával jim ani příliš naděje. Naopak museli přinášet oběti pro novou 

republiku a to pochopitelně nelibě nesli. V sociálním postavení pracujících se příliš 

nezměnilo, domů se vraceli vojáci z fronty i bývalí zajatci a legionáři. Mnozí 

nemohli najít práci a čekala je bída. Chyběly zásoby a nebylo možné koupit si co 

kdo chtěl, protože stále bylo všeho nedostatek. Podobně tomu bylo i v obci Tři 

Dvory. Pořád zde fungovala válečná sběrna na mléko pro Kolín, mouka a chléb 

byly dosud vydávány na lístky. I rekvizice s vojenským doprovodem na venkovech 

pokračovaly, protože zde vázl výkup s obilím. Lidé se tomu bránili, odsuzovali 

vojáky, že se k něčemu takovému propůjčují a často tak mezi mimi docházelo 

k srážkám. Třem Dvorům se takové vyhrocení situace naštěstí vyhnulo, ale 

například v nedalekých Ohařích se 5. dubna 1919 šarvátka zvrhla v hotový boj, ve 

kterém po sobě házeli lidé a komisaři s vojáky kameny.1 

Kolínský region se zmítal v poněkud revoluční atmosféře. Město se sice 

snažilo lidem vyjít vstříc, ale poněkud neúspěšně. Například hned v lednu 1919 

vznikl pro kolínský okres Ústav pro zprostředkování práce, který měl vyřešit 

stávající nezaměstnanost. Již v měsíci založení se kněmu o práci hlásilo 1166 

uchazečů, ze kterých bylo vyhověno pouze 178.2 Kolín a jeho okolí se zmítali ve 
vlně demonstrací. Lidé stávkovali proti nízkým mzdám a vysokým cenám, 

venkované oproti tomu kvůli nedostatku půdy žádali pozemkovou reformu. Tyto 

události na Kolínsku trvaly až do dalšího roku a poukazovaly na velkou 

nespokojenost. 

Situace s pozemky se začala řešit v roce 1921, kdy obec prodávala své 

' Jelínek, Z., Helfert, Z.: Kolínsko. Praha 1990, s. 211. 
2 Jelínek, Z., Helfert, Z.: Kolínsko. Praha 1990, s. 212. 
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pastviny lidem nepříliš majetným a především vojákům, kteří si chtěli postavit 

domy a hospodařit. Hned první rok od zavedení reformy byl postaven první dům. 

Pozemková reforma pokračovala i v roce 1924, kdy byla třídvorským občanům 

přidělována půda od konárovického velkostatku.3 

Velkou ránou, kterou zaznamenaly lidé v meziválečném období, byl krach 

na newyorské burze v říjnu 1929, který způsobil řetězec událostí, jež vyvolaly 

světovou hospodářskou krizi. Svět zasáhla nezaměstnanost, chudoba a hlad. 

Tento stav plně prožívali i obyvatelé Třech Dvorů. Krize se začala nejvíce 

projevovat na přelomu 20. a 30. let. V zimě roku 1929 byl extrémní nedostatek uhlí. 

Zásoby byly téměř vyčerpány a zbylé uhlí ve skladech se zabavovalo k veřejným 

účelům. Již v únoru se nedalo nikde koupit, takže v běžných domácnostech se topilo 

Pouze dřevem, jehož zásoby byly tím pádem též brzy vyčerpány. Netopilo se ani ve 

vlacích, takže lidé, kteří jimi cestovali za prací, si užili spoustu zimy. Celá situace 

byla o to horší, že zima roku 1929 byla extrémně krutá. Až do března se ve Třech 

^vorech drželo okolo třiceti centimetrů sněhu, což nebývá v Polabí zcela běžné.4 

Koncem roku 1929 a počátkem 1930 pak nastala všeobecná krize jak 
v zemědělství, tak i v průmyslu. Na konci roku 1930 znovu vzrostla v obci 

nezaměstnanost a jednoho z kulminačních bodů dosáhla v roce 1931 a 1932. Místní 

°byvatelé ovšem i přesto, že byli nezaměstnaností postiženi, netrpěli takovou bídou 
J a k o l l d é ve městech. Každý zde měl alespoň kousíček pronajatého pole, a tím i 
něJaké zásoby obilí a brambor. Kromě toho se obec snažila lidem v těžké životní 
Sltuaci pomáhat a tak si najímala místní občany na práci při regulaci Labe.5 V obci 
b y l i v d o b e krize nejvíce postiženi dělníci a to především v zimě, na jaře nebylo již 
t a k t ě ž k é Práci sehnat. Úplně nejhůře na tom byli mladíci po vyučení. V době 
nedostatku práce je nikdo nechtěl zaměstnat, a proto byli nuceni zůstat doma a 
n e chat se i nadále živit od rodičů. 

R ok 1933 nepřinesl žádnou úlevu, obec byla dokonce vyzvána, že musí 
^ J o 

uvodu vysoké nezaměstnanosti pořádat další nouzové práce pro své občany. 

^ e c hala tedy nejdříve vyčistit všechny stoky v lukách. Potom přišel na řadu místní 

4 Vařečka' í" P a m é t n í k n i h a obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 109. 
5 Vařečka' T P a m ě t n í k n i h a obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 146-147. 

Ka> J-: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 165. 
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kamenolom, kde se měl získat materiál na opravu místních komunikací. Tento trend 

pokračoval ještě v roce následujícím.6 

Další změny, které se objevily s příchodem republiky, se týkaly například 

nové měny. Nejprve byly zobce 4. března 1919 odebrány všechny staré rakouské 

papírové peníze na okolkování a i všechny vkladní knížky stihl stejný osud. Celkem 

bylo k okolkování odevzdáno ze Třech Dvorů 134 700 Kč.7 Tyto peníze byly 

později na základě vyhlášky znovu postupně měněny za nové české, které republika 

vydala za vlády ministra financí dr. Rašína. 

Dalším z nových nařízení republiky bylo stanoveno, že všechny obce musí 

učinit soupis nemovitého majetku každého jednotlivce a ten z něho musí zaplatit 

evidenční poplatek okresnímu soudu ve prospěch republiky. Tento poplatek činil 

Jedno procento a obec odvedla ze všech nemovitostí celkem 2147 Kč.8 Výše se 

odhadovala podle předválečných cen. 

Ovšem nej větší obecní událostí bylo konání prvních voleb ve svobodném 

statě. Volilo se podle všeobecného hlasovacího práva, které se tak vztahovalo na 

všechny muže a ženy od 21 let bez rozdílu majetku. Volby do obecních 

zastupitelstev proběhly 15. června 1919. Ve Třech Dvorech existovaly pouze dvě 

Politické strany, Republikánská strana československého venkova a Československá 

sociálně demokratická strana dělnická, která byla také nejsilnější stranou Kolínska a 
m ě l a silnou podporu průmyslových a zemědělských dělníků a části inteligence, to 

Především učitelů. Obec měla celkem 361 voličů. U voleb obdrželi agrárníci 183 
hlasů a sociální demokraté 170 hlasů. Obecní zastupitelstvo mělo 15 členů, z nichž 
o 

mandátů patřilo agrárníkům a zbylé mandáty straně druhé. Při volbě starosty 
d°šlo k velkému překvapení, protože vítězná strana agrární navrhovala stávajícího 

starostu Josefa Vařečku, ale ten obdržel pouze sedm hlasů, protože všichni sociální 

demokraté dali své hlasy Aloisi Černému, který byl členem Republikánské strany 

československého venkova, a vlastním hlasem rozhodl o svém zvolení. 

7 V a ř í * ' J - : P a m ě t n í k"iha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 183-184. 
8 Vař J - : P a m ě t n í kniha obce Tří Dvorů 1. Sv. I. s. 98-99. 
9 Vař íC 3 ' J - : P a m ě t n í kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 98. 

' J-: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 100-101. 
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Tabulka č. 1 Členové obecního zastupitelstva vzešlí z voleb roku 191910 

Jméno a příjmení Politická příslušnost 

Josef Bartl Československá sociálně demokratická strana 

Josef Beneš Republikánská strana československého venkova 
Alois Belza Republikánská strana československého venkova 
Alois Cyvín Československá sociálně demokratická strana 
Alois Černý Republikánská strana československého venkova 

Josef Chyba Československá sociálně demokratická strana 
Josef Halama 

v 
Československá sociálně demokratická strana 

Emanuel Malý Československá sociálně demokratická strana 

Josef Novák Republikánská strana československého venkova 

František Olexa Republikánská strana československého venkova 

JosefRůžek Republikánská strana československého venkova 
Jan Serbus Československá sociálně demokratická strana 

Josef Tichý Československá sociálně demokratická strana 

Josef Vařečka Republikánská strana československého venkova 
Vaclav Vokřál Republikánská strana československého venkova 

Při dalších obecních volbách, které se konaly v roce 1923, se situace 

Poněkud změnila. V obci přibyly další dvě strany, takže nastávajících voleb se jich 
učastnily celkem čtyři: Československá sociálně demokratická strana, 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (v roce 1922 se tak 

Přejmenovala Republikánská strana československého venkova), Československá 
S t r a n a socialistická a Československá národní demokracie. Při těchto volbách měla 

° b e c 366 voličů. Vítěznou stranou byla tentokrát sociální demokracie, která 

°bdržela 140 hlasů a v místním zastupitelstvu získala šest mandátů. Na druhém 
m i s t ě stanula Československá národní demokracie společně s Republikánskou 

stranou zemědělského a malorolnického lidu. Obě strany získaly od voličů shodně 

V a řečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 101. 

66 



91 hlasů a čtyři mandáty v obecním zastupitelstvu. Národní socialisté se umístili na 

posledním místě se 44 hlasy a jedním členem do zastupitelstva obce. Starostou byl 

v roce 1923 zvolen celkem šesti hlasy Josef Tichý." 

Tabulka č. 2 Členové obecního zastupitelstva vzešlí z voleb roku 192312 

Jméno a příjmení Politická příslušnost 

Jaroslav Bartl Československá sociálně demokratická strana 

Josef Beneš Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 

František Cyvín Československá národní demokracie 

Josef Chyba Československá národní demokracie 
Josef Halama Československá národní demokracie 

Ladislav Košík Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 

Josef Krejčí Československá sociálně demokratická strana 

Josef Růžek Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 
Jan Serbus Československá sociálně demokratická strana 
Josef Spinka Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 

Josef Tichý Československá sociálně demokratická strana 

Josef Vařečka Československá národní demokracie 
jaroslav Verner 

~5 i 
Československá strana socialistická 

Bohumil Zajíc Československá sociálně demokratická strana 
J a n Zpěvák Československá sociálně demokratická strana 

Volby v roce 1927 probíhaly 16. října a účastnily se jich tři strany. Při 

hlasování bylo odevzdáno celkem 414 hlasů a 18 voličů se nezúčastnilo. Vítězi se 

° p ě t stali sociální demokraté se 194 hlasy, což vypovídalo o jejich sílícím vlivu 
v °bci. Druhé místo obsadila Československá strana národně socialistická (název 
strany v této podobě se používal od roku 1926) se 106 hlasy a Republikánská strana 
2emědělského a malorolnického lidu klesla na poslední příčku se 103 hlasy. Volba 

•2 ya!!ečka> J-: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 111-112. 
e č k a . J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 112. 
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starosty se pak konala 13. listopadu a zvolen byl Josef Vařečka, který se svého 

úřadu ujal 21. listopadu.13 

Tabulka č. 3 Členové obecního zastupitelstva vzešlí z voleb roku 192714 

Jméno a příjmení Politická příslušnost 

Alois Černý Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 

Alois Halama Československá sociálně demokratická strana 

Ladislav Košík Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 

Josef Krejčí Československá sociálně demokratická strana 

Josef Novák Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 

Josef Plachý Československá sociálně demokratická strana 

Josef Růžek 
~7 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 

Josef Svorc Československá strana národně socialistická 

Alois Šlechta Československá strana národně socialistická 

Josef Tichý Československá sociálně demokratická strana 

Josef Tichý 
i 

Československá strana národně socialistická 
öoftumil Vacek Československá sociálně demokratická strana 

Josef Vařečka Československá strana národně socialistická 
ö °humil Zajíc Československá sociálně demokratická strana 
Jan Zpěvák Československá sociálně demokratická strana 

Za další čtyři roky se příliš nezměnilo, voleb roku 1931, které probíhaly dne 

• září, se účastnily ty samé strany. Ten rok volilo 467 oprávněných občanů 

z celkového počtu 492. 187 hlasů obdrželi národní socialisté, jen o hlas méně 
s°ciální demokraté. Obě strany tak získaly v zastupitelstvu shodně po šesti 
mandátech. Poslední Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 

získala 94 hlasů a tři mandáty. Starostou byl devíti hlasy posléze zvolen opět Josef 
vařečka.15 

14 v ř S 3 ' J' : P a m č t n í kniha o b c e T ř í D v o r û 1 S v - s - 1 3 2 - 1 3 3 -15 V a ř X 3 ' J - : P a m ě t n í kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 133. 
e č k a> J-: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 169-170. 

68 



Poslední předválečné volby se konaly v roce 1938. Kromě stávajících stran 

v obci přibyli komunisté. Obecní volby proběhly dne 29. května a z 510 

oprávněných voličů se jich zúčastnilo 468. Československá sociálně demokratická 

strana obdržela 178 hlasů, Československá strana národně socialistická 164, 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 80 a Komunistická 

strana Československa 46 hlasů. Starostou byl zvolen člen vítězné sociální 

demokracie Josef Dvořák.16 

Tabulka č. 4 Členové obecního zastupitelstva vzešlí z voleb roku 193817 

Jméno a příjmení Politická příslušnost 

Josef Brůna Komunistická strana Československa 

Josef Cyvín Československá sociálně demokratická strana 

Oldřich Černý Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 

Josef Dvořák Československá sociálně demokratická strana 

František Kratochvíl Československá sociálně demokratická strana 

Štěpán Kratochvíl Československá sociálně demokratická strana 

Josef Krejčí Československá sociálně demokratická strana 

František Krupka Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 

Josef Lorenc Československá strana národně socialistická 

JosefRůžek Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 

Václav Štela Československá strana národně socialistická 

Václav Špinka Československá strana národně socialistická 

Josef Turek Československá strana národně socialistická 

Josef Vařečka Československá strana národně socialistická 

Bohumil Zajíc Československá sociálně demokratická strana 

Zájem Třech Dvorů o jejich vlastní politické dění byl vždy výrazný, ale 

v období první republiky projevovali místní občané stejně velký zájem i o celostátní 

\6 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II. s. 43-44. 
7 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II. s. 44. 
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politiku. Pozornost místních lidí byla zaměřena především na hlavu státu. 

Prezidentem republiky byl T. G. Masaryk zvolen celkem třikrát, což se ve Třech 

Dvorech setkalo s velkým nadšením: „Zvolen byl opětně v sídelním městě 

Republiky Československé v Praze prezidentem republiky osvoboditel náš tatíček 

T .G . Masaryk velkou většinou hlasů národního shromáždění státotvorných stran, 

což jsem si vzal za úkol zde uvést by i budoucí čtenáři měli uznání a lásku pro 

našeho prezidenta jako máme dnes my občané republiky a zvlášť venkov."18 Obdiv 

k Masarykovi musel být skutečně obrovský i přes všechny potíže, které lidem život 

v tomto období přinášel. 

První republika to nejsou ovšem pouze různé hospodářské krize a politické 

události, je to i kulturní život lidí, který se právě v tomto období bohatě rozvíjel. 

Například v roce 1920 byla v obci založena z nařízení vlády knihovna. Již předtím 

zde existovala místní Čtenářská jednota, která se v roce 1920 rozpadla a její členové 

Přešli k Tělovýchovné jednotě. Obec za 1000 Kč převzala jejich knižní fond čítající 

423 svazků knih zábavných a 86 naučných. Byla ustanovena i knihovní rada a 

knihovníkem býval obyčejně místní učitel. Knihovna byla umístěna ve škole a 
v Prvních deseti letech svého fungování měla 30 stálých návštěvníků. Již v roce 

1927 čítal její fond 567 knih, z toho 477 zábavných a 90 naučných. V roce 1929 

Srost l počet na 610 a do roku 1938 na téměř 800 knih. Rostl i počet stálých 

Čtenářů, který byl pochopitelně nejvyšší vždy od listopadu do dubna, kdy nebyla 

Pfáce na polích. Více čtenářů měly ovšem noviny. V obci většina rodin některe 
2 nich odebírala. Nejčtenějšími v první republice byly Právo lidu, České slovo, 

Lidový deník a Družstevní listy.19 

V kulturním životě došlo k velkému rozvoji místních spolků a organizací. 

O d ě v š í m ochotnické divadlo mělo zelenou, což byl všeobecný trend na Kolínsku. 
R°zvíjely se i hudební spolky, které jsou pro tuto oblast též velmi typické. 
0 slavnostech a kulturním životě je podrobněji pojednáváno v samostatné kapitole 

° t ř í d v o r s k é m folkloru. 

V letech první republiky také vzrostl počet obyvatel obce. Bylo to dáno 
n o v * m trendem, kdy stále více lidí bylo odkázáno k práci ve městě a Tři Dvory 

19 V Í a ' J-: P amëtnl kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II. s. 1. 
Va*ečka, J.: P a m ě t n í k n i h a o b c e T ř í D v o r û I. Sv. I. s. 106, 136, 153. 
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v tomto směni nabízely výborné dopravní spojení. Proto se v této době přistěhovalo 

mnoho rodin, které se nechtěly zříci života na venkově, ale zároveň chtěly mít 

město co nejblíže. Z předválečných 593 obyvatel, kteří byli zaznamenáni při sčítání 

roku 1910, žilo v obci již dva roky po válce 663 obyvatel a v letech následujících 

jejich počet pomalu rostl. Roku 1926 jich bylo už 709, z toho 360 mužů a 349 žen. 

Další nárůst přinesl rok 1930, kdy bylo provedeno celorepublikové sčítání lidu a Tři 

Dvory měli na jeho základě 769 obyvatel. V roce 1934 to bylo dokonce 777 

obyvatel. V následujících letech trend mírně klesal. S růstem počtu lidí rostlo i 

množství obydlí v obci. Meziválečné období bylo v tomto směru velmi plodné, 

neboť každý rok přibylo v obci několik domů. Nejůspěšnější byl v tomto směru rok 

1920, kdy se postavilo celkem osm domů. Dále vyniká rok 1928 se šesti novými 

domy nebo 1930, kdy bylo postaveno pět obydlí. Celkový počet domů v obci čítal 
o 20 

V roce 1920 117, v roce 1928 to bylo již 161 a v roce 1930 celkem 167 domu.' 

Pro potřebu pamětní knihy obce provedl zvláštní iniciativy v roce 1926 

sčítání sám kronikář Josef Vařečka. Zaměřil se na několik kategorií díky nimž se 

dovídáme něco více o životě obyvatel Třech Dvorů právě v období první republiky. 

Z jeho zjištění například vyplývá, že podle náboženství patřilo vnáší obci 55 

Procent obyvatel ke katolíkům, 25 procent k nekatolíkům, kteří zde byli zastoupeni 

československou a českobratrskou církví, a 20 procent obyvatel bylo bez vyznaní. 
V následujících letech nedošlo k výrazným změnám. Další čím se ve svých 

Průzkumech roku 1926 kronikář zabýval, bylo rozložení obyvatel z hlediska profesi. 
V obci bylo zastoupeno hned několik oborů. Bylo zde pět zedníků, dva učitelé, dvě 

úřednice, tři hostinští, čtyři obchodníci, pekař, čtyřicet šest hospodářů, pět kovářů, 
str°jmistr, dva řezníci, jedenáct kovodělníků a mechaniků, čtyři truhláři, dva tesaři, 

bednář, šestnáct železničních zřízenců, poštovní doručovatel, provazník, padesát 

továrních dělníků, hokynář, trafikant, strážník, ponocný, polní hlídač a cestář. Další 
údaje nás informují o počtu a rozložení domácích zvířat v obci. Bylo zde třicet koní, 

^50-400 kusů hovězího dobytka, okolo 120 koz, 230 vepřů, 400 králíků, přibližně 
6 0 0 kusů drůbeže a 90 psů. Dále z výzkumů vyplývá, že v obci bylo 248 jízdních 
kol> které byly nejčastějším dopravním prostředkem do nedalekého Kolína, potom 

Vařečka, j . : P a m ě t n í k n i h a o b c e Tří Dvorů I. Sv. I. s. 144, 163. 
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21 
jeden motocykl a jedno nákladní auto. 

V období první republiky se v obci také hodně slavilo. Mezi nej oblíbenější 

akce patřil vznik ČSR 28. října a 7. března den narozenin T.G. Masaryka. Obzvláště 

7. března roku 1930 patřil mezi n e j v ý z n a m n ě j š í . Připadla na něho oslava 

prezidentových osmdesátých narozenin. Na schůzi obecního zastupitelstva bylo dne 

5. března rozhodnuto, že obec zašle Masarykovi blahopřání. Jeho znění nám zůstalo 

zachováno a vystihuje vztah místních k hlavě státu: „Pane prezidente republiky! 

Obecní zastupitelstvo obce Tří Dvorů, okresu Kolínského, ve své slavnostní schůzi 

5. března 1930 svolané na počest Vašich vzácných osmdesátin, vzpomíná vděčně 

vašich zásluh, jimž vděčíme za svůj národní program, ideál pravé demokracie 

humanity, za vítězství pravdy a lidskosti, a za svobodu československého národa. 

H l e d í c e na Vás pane prezidente jako na svého „Osvoboditele" přejeme Vám, aby 

jste ještě dlouhá léta zdravý a silný stál v čele našeho národa a my chceme kráčeti 

vzorem, který nám dáváte svým životním příkladem."22 17. června 1930 přišlo obci 

Poděkování za projevené blahopřání. 

O to smutnější událostí byl 14. prosinec 1935, kdy se T.G.Masaryk 

dobrovolně vzdal kvůli svému stáří úřadu. Prohlášení učinil ve 12 hodin na svém 
sídle v Lánech, kde zároveň doporučil za svého nástupce Edvarda Beneše, který se 

Jím skutečně posléze stal po zvolení 18. prosince 1935. O dva roky později, 14. září 
1 937 ve tři hodiny dvacet devět minut ráno, president zemřel. Byla to velká rána pro 

všechny, protože i když již nebyl ve své funkci, stále byl považován za vůdčí 

osobnost. Lidí se zmocňovala panika, smutek, zoufalství a hlavně strach o stabilitu 
rePubliky. 

A jako by se snad jednalo o skutečně špatné znamení, protože rok 

Odcházející, 1938, přinesl velké změny, které přímo ohrozily existenci 

Československé republiky. Problémy, které plynuly ze špatné ekonomické situace 
s e odrazily i v jiných sférách lidského života. Ekonomické zhroucení v Evropě 

Přineslo nárůst podpory radikálních stran, především fašistů a komunistů. Stále 
r°stla moc Německa, které cítilo křivdu za první světovou válku. V roce 1938 došlo 
k mezinárodní krizi kvůli československému pohraničí, které bylo nakonec v září 

v ï e î a ' J-: P amětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. I. s. 120-121. 
ka, J.: P a m ě t n í k n i h a o b c e T ř ( D v orů I. Sv. I. s.154-155. 
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postoupeno po mnichovské konferenci Německu. Tři Dvory leží sice dostatečně 

daleko od této pohraniční oblasti, ale i tak se jich události roku 1938 velmi citelně 

dotkly. Na počátku následujícího roku obsadil Hitler zbytek území českých zemí 

bez odporu. Naši spojenci Francie a Anglie zůstali pasivní, což bylo lidmi 

všeobecně považováno za zradu. Čechy stály na prahu druhé světové války. V této 

chvíli to již tušily, ale stále doufaly, že hrůzu války již nezažijí a místo toho se 

k nim blížila válka ještě horší než ta předchozí. 
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7. Druhá světová válka a osvobození v obci Tři Dvory 

Počátkem roku 1938, v únoru, došlo k n e v í d a n é m u jevu. Občané Třech 

Dvorů spatřili nad vsí polární záři, která rozhodně nepatří k obvyklým úkazům této 

lokality. Zážitek podněcoval fantazii lidí a jako u většiny z v l á š t n í c h jevů č e k a l i , co 
v , 1 

Ponese, nebo jaké znamení se za ním skrývá. 

Pokud bychom spojovali tuto událost s nadcházejícími, museli bychom 

uznat, že polární záře nebyla v tomto případě žádným šťastným znamením, ale 

naopak přinesla předzvěst něčeho zlého. R o k 1 9 3 8 , jak předznamenala již kapitola 

Předchozí, nepatřil právě mezi nejklidnější a nejšťastnější. 

Z území zabraného Němci utíkalo do vnitrozemí mnoho Čechů. Do obce Tri 
Dvory se tímto způsobem dostali dva muži, R. Novák a J. Vyleťal. Oba zanechali 
v Pohraničí veškerý svůj majetek, a proto pro ně obec uspořádala ze solidarity 
sbírku, která vynesla 400 Kčs. Oba zůstali v obci až do konce války. 

První polovina roku 1939 přinesla další katastrofu. 15. března bylo území 

^publiky obsazeno německým vojskem. S ním přišla řada nových nařízení, zákazů 
a utiskování. Jedním z nařízení byla povinnost vyvěšovat vedle české vlajky i 
vlajku říšskou s hákovým křížem. Při různých příležitostech se v obci vyvěšovaly 

°bě vlajky na budově telefonní hovorny a školy. 

Změny nastaly i ve veřejných funkcích. Z nich museli odstoupit legionáři 
2 První světové války. Ve Třech Dvorech se toto opatření týkalo starosty Josefa 
D v°řáka, z ě.p. 142, a Václava Špinky, č.p. 122, obecního zastupitele. Hlavou obce 
bVl tedy na válečné období zvolen bývalý starosta J o s e f Vařečka. 

Nařízení z roku 1941 zase přikazovalo rozpustit Sokol. Tato událost 
Vzhledem k okolnostem, jakými byla provedena, vzbudila v obci velký rozruch-
V e d °ucí představitel Sokola ve Třech Dvorech, Oldřich Černý z č.p. 19, byl v noci 

3 T'chý j . p 
4 J • P í t n í k n i h a 0 b c e T ř í D v 0 r Û n - S v - I L ' S- 6 2 -

Knihy obe a ^ , ě t n í k n i h a obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 63. 
zastupitelstva obce Tří Dvorů 1930-1945. 
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z 13. na 14. dubna vzbuzen místním starostou Josefem Vařečkou a dvěma 

kolínskými policisty, aby mu byla skutečnost oznámena. Ještě této noci byl odveden 

do místního hostince spolu s ostatními vedoucími členy jednoty, Josefem Stelou, 

Františkem Richterem, Antonínem Uhrem a Helenou Zajícovou. Tam jim byl 

okamžitě zabaven veškerý majetek organizace. Cvičební nářadí a ostatní movité 

věci byly zapečetěny ve skladišti. Úspory jednoty, které činily 1811 Kč, byly 

zabaveny také. Náhradní tělovýchovnou složkou se v obci stalo tzv. Kuratorium pro 

výchovu mládeže.5 

Další nařízení, z roku 1942, pro změnu útočilo na oba československé 

prezidenty, T .G . Masaryka a E. Beneše. Jejich obrazy musely být odstraněny ze 

všech veřejných míst. Lidé si z nostalgie podobizny prezidentů s oblibou schovávali 

doma. Jeden takový byl nalezen Němci u Františka Tvrdíka, z č.p. 38, když mu šli 

zabavit nákladní auto. Obraz byl namístě zničen. Trest mu nebyl udělen žádný, 

Němcům podle pamětníků v tomto případě bohatě stačilo ponížení lidí při ničení 

národních hrdinů.6 

Mnohem horší osud by ovšem stihl toho, kdo by neuposlechl nařízení, že 

všichni lidé z obce musí odevzdat střelné zbraně. Neuposlechnutí mělo být trestáno 

smrtí. K takovému případu v obci naštěstí nedošlo. 

Změny postihly i místní knihovnu. Muselo zní být odevzdáno 55 

nevhodných svazků, ze kterých se po válce vrátilo do obce pouze 28. Ve škole byla 

několikrát provedena revize knih a učebnic a podle nařízení jich byla dána celá řada 

do sběru.7 Kulturního života obce se týkalo i zrušení národních svátků upálení 

Mistra Jana Husa, Cyrila a Metoděje, Petra a Pavla a 28. října oslava vzniku 

republiky. 

Hned na počátku okupace byly zavedeny potravinové lístky, následně také i 

lístky na šatstvo, palivo a tabák. Tři Dvory patří do oblasti úrodného Polabí, které se 

Němci od počátku války rozhodli plně využívat. Z tohoto důvodu byla v obci 

ustanovena zemědělská komise, která měla osm členů a jmenoval ji obecní úřad. 

Jejím představeným byl Oldřich Černý, z č.p. 19, který zastával v obci funkci 

Předsedy zemědělství a lesnictví. V letech 1939 až 1941 se odváděl skot, vepři, 

6 Tichý, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 68. 
7 Tichý, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 66. 

Tichý, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 66. 
75 



vejce, obilí, brambory, mák a mléko. Tyto odvody byly v obci plněny zhruba na 50 

až 60 procent.8 

Vždy po žních bylo vykonáno několik prohlídek, aby se zjistilo, zda si 

někdo neschovává část pro svou potřebu. Žádná z prohlídek, až na jednu, nic 

neobjevila. Pouze v roce 1944 bylo u Aloise Halamy, z č.p. 48, nalezeno menší 

množství obilí, které měl odevzdat. Stejně tak u Václava Dvořáka, z č.p. 66, bylo 

nalezeno obilí schované v posteli. Oběma byla udělena pouze pokuta. 

V obci byla také v průběhu druhé světové války uspořádána sbírka kovů, 

které se týkal i zvon z místní kaple. Bohužel tentokrát neměly Tři Dvory takové 

štěstí jako za první světové války, zvon se do vsi již nevrátil. 

Ani útrapy vlastní války se obci nevyhnuly. 22 občanů bylo násilně 

nasazeno na nucené práce v Německu. Dva z nich se již nikdy nevrátili. Václav 

Košnar v Německu zahynul a Bedřich Olexa byl za výrok proti Hitlerovi uvězněn 
v Dachau, kde ho později popravili. Několik lidí ze Třech Dvorů bylo také vězněno 

a posláno do koncentračních táborů. V koncentračních táborech jich bylo celkem 

Pět. Vrátili se čtyři, ale jeden z jich na následky věznění vzápětí zemřel a zbylí tři 

měli velmi podlomené zdraví. V kolínské vazební věznici skončil najeden týden za 

Poslech cizího rozhlasu František Krupička z č.p. 39.9 

Tabulka č. 1 Občané vězněni v koncentračních táborech10 

Jméno a 

Příjmení 

Datum 

narození 

Z a m é s t . Datum 

zatčení 

Místo 

věznění 

Poznámky 

Josef 

Černý 

lil 31= 1 

č.p. 49 r. 1892 Železniční 

zřízenec 

1.3.1944 Terezín Návrat 

10.5.1945 

Ladislav 

Karas 
č.p. 17 r. 1901 Železniční 

úředník 

1944 Terezín Návrat 

10.5.1945, 

ale už 

v červenci 

1945 umírá 

na 

r — — — 
9 ÍSn'hy obecního zastupitelstva obce Tří Dvorů 1930-1945. 
10 J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 89-92. 

l l c h * . J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 89-92. 
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následky 

věznění 

Milada 

Leberová, 

roz. 

Lišková 

č.p. 20 r.? ? ? Terezín Vrátila se 

Bedřich 

Olexa 

č.p. 60 r.? Kovář ? Dachau 19.2.1942 

v Dachau 

popraven 

Josef 

Tichý 

č.p. 127 r. 1891 Železniční 

zřízenec 

4.4.1943 Terezín Návrat 

10.5.1945 

Antonín 

Tuček 

č.p. 163 r. 1903 Zámečník 17.3.1944 Terezín Návrat 

10.5.1945 

Tabulka č. 2 Nasazení na práci v Německu11 

Bydliště Poznámky 

č.p. 144 Vrátila se 
6 e r üruna 

Věnceslava Černíková 
— ; 

č.p. 175 Vrátil se 

č.p. 65 Vrátila se 

Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 89-92. 
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František Papež č.p. 86 Vrátil se 

Josef Plachý č.p. 102 Vrátil se 

Jaroslav Rýdl č.p. 67 Vrátil se 

Jaroslav Stuchlý č.p. 104 Vrátil se 

Josef Stuchlý č.p. 41 Vrátil se 

Bohumil Šlambor č.p. 6 Vrátil se 

Oldřich Tichý č.p. 17 Vrátil se 

Miluše Vacková č.p. 26 Vrátila se 

Jan Zajíc č.p. 17 Vrátil se 

Jednou z velkých hrozeb bylo také bombardování spojenecké armády. Jejím 

cílem se ke konci války stal Kolín, jakožto důležité dopravní a průmyslové centrum. 

Cílem spojeneckých náletů byla především Draslovka a také důležitý železniční 

uzel, který Kolínem procházel. Při bombardování se spojenci zaměřovali většinou 

na kolínské Zálabí, které je velmi blízko obce, takže hrozilo bezprostřední 

nebezpečí, že některá z bomb zbloudí právě na Tři Dvory. Civilní protileteckou 

obranu měl v obci na starosti řídící učitel Oldřich Moudrý, z č.p. 54. Při ohlášení 

náletu bylo nařízeno dokonalé zatemnění domů, dále bylo neustále nutné, aby byla 

v každém domě připravena nádrž s vodou, písek, lopaty, krumpáče a háky pro 
r |2 

rychlé zničení případného požáru. 

Nálety na Kolín byly celkem čtyři. K prvnímu došlo 24. srpna 1944 a 

poničeno bylo především Zálabí a Sendražice, ale i několik obytných domů a 

železnice. Při tomto bombardování zahynulo celkem 27 lidí, 15 bylo těžce a 44 

lehce zraněno. Ze Třech Dvorů byli mezi mrtvými dvě oběti. Místní kočí Otakar 

Černý byl vážně zraněn a tři dny po útoku na následky zemřel. Druhou obětí byl Jan 

Cyvín, který pracoval v kolínské rafinerii minerálních olejů. Při ohlášení náletu 

opustil spolu s ostatními podnik, ale rozhodl se tam vrátit zpět, protože měl strach, 

že zapomněl uzavřít hlavní potrubí. Toto rozhodnutí se mu stalo osudným a utrpěl 

tak vážná zranění neslučitelná s životem, že ještě téhož dne zemřel.13 

Druhý nálet postihl Kolín 28. prosince 1944. Opět bylo jeho cílem Zálabí a 

u Tichý, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 74. 
Tichý, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 75. 
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Sendražice. V této oblasti bylo úplně zničeno deset civilních domů a dvanáct 

poškozeno. Sedm lidí přišlo o život a devatenáct bylo těžce a sedm lehce zraněno. I 

při tomto bombardování byl mezi o b ě ť m i jeden obyvatel Třech Dvorů. Jednalo se 

o Jana Horáka, který byl zasažen při útěku z kolínské rafinérie a na místě mrtev.14 

Třetí nálet přišel v samém závěru války, 15. března 1945. Zasaženo bylo 

kromě stálých cílů i centrum města. Zbloudilá bomba zamířila tentokrát i na dům 

Václava Suchého, z č.p. 159, ve Třech Dvorech. Dům byl zvětší části zničen, ale 

oběti na životech si toto bombardování naštěstí v obci nevybralo. Přitom to bylo co 

do počtu obětí, 36 mrtvých, 30 těžce a 33 lehce raněných, nejhorší bombardování 

Kolínska v druhé světové válce.15 

Nálet poslední, 18. dubna 1945, nikdo nečekal a na samém konci války se dá 

Považovat za zbytečný. Oběti na životech Tři Dvory neměly, ale i tak celá situace 

značně poznamenávala psychiku všech lidí. Při každém ohlášení náletu se utíkali 

'idé skrýt do okolních lesů, kde čekali, než n e b e z p e č í pomine. Ve vsi nikdo 

nezůstával. 

Tabulka č. 3 Oběti bombardování16 

Jméno a 

Př'jmení J f | 
D AI/ 

narození 
^flp!;';;•" ' '•!' "i 

Stav 

í̂íir-'- /''i:' 

Zaměstnání Datum náletu 

Černý 
č.p. 11 1909 Svobodný Kočí 24. srpna 1944, 

umírá 27. srpna 

1944 
Černý 

č.p. 77 1916 Ženatý Rafinerie 24. srpna 1944 

č.p. 59 1900 Ženatý Rafinérie 29. prosince 1944 

V roce 1944 se také nějaký čas s k r ý v a l i v chatě patřící ke Třem Dvorům 
m š t í Partyzáni. Chata patřila panu K r a t o c h v í l o v i z Kolína, který o jejich přítomnosti 

'•> •p. -
15 î'ichtf i' : P a m ě t n í kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 75. 

Tichý j P a m ě t n í kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 75. 
: Pamětní kniha obce Tří Dvorů 
; Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II. 
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věděl. O zásobování se jim staral třídvorský rolník Karel Vácha a jeho zeť Bohumil 

Drahoňovský.18 

S příchodem května 1945 začaly události nabírat rychlý spád. Nadšení 

z představy blížícího se konce války se stupňovalo. V obci se vyvěšovaly státní 

vlajky a formoval se místní revoluční výbor. Z obce se bojů na pražských 

barikádách ve dnech 5. až 9. května účastnil Ladislav Líska, z č.p. 20, a Václav 

Kunar, který v té době žil již na Jeleně.19 

Mezi 6. a 8. květnem byly Tři Dvory vyzvány Kolínem o pomoc na obranu 

Proti Němcům, kteří se z posledních sil snažili zbraněmi udržet ve městě pořádek. 

Zobce bylo do Kolína vysláno celkem 35 dobrovolníků, kteří hlídali nádraží a 

železniční most.20 Ke zvratu došlo 8. května, kdy začínali Němci chvatně opouštět 

Kolín i jeho okolí. 

V noci z 9. na 10. května projížděly obcí první jednotky Rudé armády. 

Místní lidé j im připravili slavnostní přivítání. Tyto jednotky se nezdržely a spěchaly 
směrem na Prahu. Až 10. května odpoledne zůstaly někteří ruští vojáci v obci. 

V průběhu války zobce nikdo neemigroval a žádný z občanů nebyl 

Podezřelý z kolaborantství. 

K 1. lednu 1945 měla obec 854 obyvatel, v červnu téhož roku to bylo již 885 
a k 31. prosinci 1945 naopak klesl počet na 821, což bylo dáno odchodem obyvatel 
d o Pohraničí, které bylo třeba obsadit po odsunu Němců.21 

17. června se konala v obci oslava znovudobytí svobody. Akce se účastnila i 
J e d n a jednotka Rudé armády, která zde pobývala. Při slavnosti byl uložen pod 

Základní kámen pomníku T .G . Masaryka pamětní spis týkající se právě skončené 
V a l k y ' ^ e r ý měl příštím generacím připomínat dřívější události. Jeho opis se celý 

zachoval: „Dnes dne 17. června 1945 oslavujeme znovuzřízení republiky 

eskoslovenské. Takřka po sedmi letech utrpení a národní perzekuce jsme opět 

svobodni a stavíme se jako rovni s rovnými po bok evropských národů. Navzdory 
besnění prolhané a hnusné propagandě nacistických Němců. Nepomohly 

Ž a l á ř e ' káznice, ani koncentrační tábory. Ani pálení českých vesnic a vraždění 

kyvatelstva. Německo Adolfa Hitlera zvítěziti nemohlo a ani nesmělo. Vítězství 

Tichý r" m ě t n í kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 70. 
Knihv k a m ě t n í kniha obce Tří Dvorů II. Sv. IL, s. 81. 
Tichý i í n í h o zastupitelstva obce Tří Dvorů 1930-1945. 

y> J-: Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 85. 



Německa znamenalo by porobu celého světa na celá staletí a bylo by výsměchem 

soudobé civilizaci a kultuře. ... Náš národ přinesl veliké oběti na oltář 

znovuobnovení republiky. Ale oběti tyto byly by daleko větší, nebýti rázného a 

rychlého zásahu spojeneckých vojsk, hlavně slavné Rudé armády. Jí patří náš dík, 

ona hlavně má zásluhu na osvobození největší části našeho území od tyranských 

Němců. Nyní jsme svobodni. Jaký to radostný pocit moci klidně, bez bázně a 
22 

strachu pracovat a o vlastních věcech samostatně rozhodovat. . . ." 

22. května 1945 byl ustanoven první Místní národní výbor. Svolal ho 

dosavadní starosta obce Josef Vařečka. Na ustavující schůzi bylo zvoleno jeho 

Patnáctičlenné zastupitelstvo. Při této příležitosti také slavnostně odstoupil ze své 

funkce právě starosta Vařečka. 14. září se Místní národní výbor rozšířil o čtyři nové 

členy. V novém výboru byli zástupci komunistů, sociálních demokratů, lidovců, 

národních socialistů, svazu českých zemědělců a svazu č e s k o s l o v e n s k é mládeže. 

23 
Tabulka č. 4 Zastupitelé prvního Místní národní výbor v roce 1945' 

Oldřich Antoš 

Oldřich Černý 

J°sef Dvořák 

Jaroslav Dvořák 

František Chábera 

^ s i f J Í á k 

František Kratochvíl 

Jaroslav Kukal 
K a r e l Kratochvíl 

Oldřich Moudrý 
V ác l a v Prokůpek 

Bydliště 

č.p. 195 

č.p. 19 

č.p. 145 

č.p. 142 

č.p. 142 

č.p. 9 

č.p. 152 

č.p. 137 

č.p. 99 

č.p. 85 

č.p. 54 

č.p. 52 

č.p. 62 

Funkce 

Hospodářský 

referent 

Předseda 

Místostarosta 

Školská komise 

Finanční komise 

Finanční komise 

23 Knik P a m ě t n í kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 89-92. 
n y obecního zastupitelstva obce Tří Dvorů 1930-1945. 
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JosefRůžek č.p. 68 

Václav Skohoutil č.p. 43 

Josef Štela č.p. 64 Kulturní komise 

Václav Špinka č.p. 122 

Josef Tichý č.p. 127 

Antonín Tuček č.p. 163 

Josef Vařečka č.p. 58 Tajemník 

'unistická strana Československa 

N a své první oficiální schůzi 24. května 194 525 se Místní národní výbor 

*%val přidělením obecních pozemků nejpotřebnějším občanům. Pozemky ležící 
6 m byly dány lidem k bezplatnému užívání a především věznění občané měli 

VláŠtn' ' 
1 výhody, aby je obec nějakým způsobem odškodnila. 

Knihy o b
e C n í h o zastupitelstva obce Tří Dvorů 1930-1945. 
e cního zastupitelstva obce Tří Dvorů 1930-1945. 
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Tabulka č. 5 Politické strany ve Třech Dvorech v roce 194524 

Počet členů 

-eskoslovenská strana lidová 

ovenská sociálně demokratická strana 

'eskoslovenská strana národně socialistická 

Oldřich Antoš 

č.p. 195 

mechanik 

Oldřich Moudrý 

č.p. 54 

řídící učitel 

Josef Jirák 

č.p. 152 

truhlář 



Dalším významným krokem Místní národní výbor bylo vyhlášení sbírky pro 

válkou postižené obce. Sbírka probíhala ve dvou etapách, kdy v první bylo vybráno 

45 806 Kčs a v druhé fázi 8 755 Kčs. Kromě peněz lidé na sbírku přispívali i 

ošacením, obilím a potravinami. Celková pomoc byla rozdělena mezi obce Mirotice 

na Prácheňsku, Ždírec a celý obnos druhé sbírky byl poslán na obnovu a pomoc 

Slezka.26 

V roce 1945 vznikla nově i celá řada masových organizací. Hned v srpnu byl 

založen v obci Jednotný svaz českých zemědělců, dále Československý svaz 

mládeže, spolek Dělnické tělovýchovné jednoty a Svaz přátel sovětských 

socialistických republik. Své působení obnovil Sokol a již z dřívějších dob zde 

Působil fotbalový, hokejový a ochotnický spolek, který ještě v roce 1945 sehrál dvě 

divadelní představení.27 

Tabulka č. 6 Spolkové organizace v obci Tři Dvory v roce 1945 

Název organizace Jméno 

předsedy 

Bydliště 

předsedy (č.p.) 

Počet 

členů 

^ škošbvenský svaz mládeže Josef Lorenc 155 50 

Delnická tělovýchovná jednota František 

Kratochvíl 

137 40 

Obalový spolek František 

Richter 

? 9 

I I ukeJový spolek František 

Richter 

? 9 

J c d uotny s v a z českých 
Zemědělců 

Oldřich Černý 19 32 

R o l n i c k ý spolek Bez předsedy -
Pohybiivy 

— d o b r o v o l n ý c h hasičů 
o r— 

Oldřich Černý 19 4 0 

A < 
kokoT Oldřich Černý 19 4 3 

^Vaz ~—TT— 
přátel sovětských Josef Vančura 120 71 

' p e c n í h o zastupitelstva obce Tří Dvorů 1930-1945. 
' J-: Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 90. 
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v 
8. Život v obci od roku 1945 do současnosti 

Poválečné období bylo především ve znamení obnovy vsi a růstu životní 

úrovně a potřeb jejích obyvatel. V obci byly opravovány cesty a ulice, mezi 

chodníky a silnice se vysazovaly pruhy zeleně, vzniklo několik parčíků a byla též 

vybudována asfaltová silnice spojující Tři Dvory s Kolínem. Byl také dokončen 

odvodňovací systém, na kterém se pracovalo již téměř od počátku století a který 

měl zamezit každoročním povodním. Všechny louky v katastru byly napojeny na 

vodní příkop, který měl za úkol odvádět přebytečnou vodu do Starého Labe. V obci 

byla budována kanalizace a též vyvrtána 42 metrů hluboká obecní studna.1 

Pro usnadnění života místních lidí byla v obci hned v roce 1946 zavedena 

autobusová doprava spojující Tři Dvory s Kolínem. Její zavedení bylo přínosné 

především pro velkou skupinu dělníků, pracujících v kolínských továrnách, ale i pro 

děti dojíždějící do škol.2 Třídvorská škola měla pouze čtyři ročníky, takže do páté 

třídy byly děti nuceny dojíždět do dnešní 5. Základní škola v Mnichovické ulici, 

zvané lidově školou U Kostelíčka. Další výhodou doby bylo založení mateřské 

školy 1. listopadu 1949. Trendem byla stále narůstající zaměstnanost žen, takže 

školka v místě bydliště byla jistě výhodou. O budovu se dělila se základní školou a 

její první ředitelkou se stala Růžena Malá z Brandýsa nad Labem, která se do obce 

přivdala. V prvním roce svého působení měla školka 28 dětí. V roce 1966 byla 

v budově školy a školky zřízena také kuchyň a jídelna, což též velmi usnadňovalo 

rodinám práci, protože do té doby se děti musely chodit v průběhu dne stravovat 

domů.3 

Obec se vzmáhala i po technické stránce. Hned v roce 1946 byl zakoupen 

první traktor značky Zetor, který si pořídil místní sedlák Ladislav Košík, z č.p. 25, a 

2 Knihy obecního zastupitelstva Tři Dvory 1946-1960. 
3 Knihy obecního zastupitelstva Tři Dvory 1946-1960. 

Školní kronika Tři Dvory 1949-1960, s. 5, 67. 
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o dva roky později kněmu přibyl další. V roce 1955 byl v obci zaveden veřejný 

rozhlas, který nahradil dřívější oznamování zpráv bubnováním.4 

V roce 1949 byl od 1. října v důsledku velmi dobré úrody obilí zrušen 

lístkový systém na určité druhy potravin, kterými byl chléb, mouka a bílé pečivo. 

Nákup těchto produktů se stal opět volným, což také vypovídalo o stále lepšící se 

situaci. 

V obci se na přelomu 40. a 50. let také hodně stavělo a přestavovalo. 

Vzniklo zde mnoho nových domů, velká část starých měnila svou podobu, z chlévů 

a hospodářských stavení se vytvářely nové obytné místnosti. V obci zaniklo několik 

živností a z jejich budov se též přestavovaly nové obytné domy. 

Život v poválečné době nebyl ovšem bez p ř e k á ž e k , v roce 1953 byla obec 

postižena epidemií dětské obrny. Nemoc postihla jedenáct místních dětí. Jedna 

tříletá dívka chorobě podlehla a u tří dětí zanechala trvalé následky v podobě 

ochrnutí. Ostatní děti se vyléčily.5 

Na počátku 60. let, stejně jako v jejich průběhu, docházelo k dalším 

významným změnám ve vzhledu i životu obce. K 31. prosinci 1960 bylo v obci 850 

obyvatel a 220 domů. Nastala i změna v zaměstnání obyvatel. Zatímco se ještě i po 

První světové válce polovina obyvatel živila zemědělstvím, koncem roku 1960 

trvale pracovalo v tomto oboru pouze 76 obyvatel a to pod místním jednotným 

zemědělským družstvem. Většina z nich byla spíše předdůchodového věku. Ostatní 

občané pracovali ve městě, především v Kolíně.6 

V šedesátých letech došlo i k likvidaci zbylých živností v obci. Uzavřeny 
byly postupně čtyři prodejny se smíšeným zbožím, dvě pekařství a jedno řeznictví. 

T o vše bylo nahrazeno smíšenou prodejnou Jednota. 

Postupně se z a č í n a l o s novou dobou měnit i okolí obydlí l i d í . Po dvorcích 

Přestávala pobíhat drůbež, odpadní vody byly svedeny do kanalizace a okolí domů 

^ž nemělo ráz nevkusného účelného prostoru, ale spíše reprezentativní charakter. 

Kolem domů byly vysazovány okrasné keře a květiny. Rostl i počet obydlí, což 
s°uviselo se změnou životního stylu. V roce 1891 bylo v obci pouze devadesát 
d °mů na 750 obyvatel. V roce 1962 měla o b e c jen o sto obyvatel více, ale počet 

s Knihy obecního zastupitelstva Tři Dvory 1946-1960. 
6 Jan<>ušek, V.; Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s.18. 
7 "vořák, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 287. 

I hy obecního zastupitelstva Tři Dvory 1960-1980. 
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domů vzrostl o 130. Dříve běžně žilo několik generací v jednom domě a v jedné 

místnosti, která sloužila jako kuchyň, jídelna, ložnice i koupelna. Velmi málo 

domácností bylo vybaveno vlastní koupelnou a splachovacím záchodem. Důležité 

bylo rozvíjení hospodářského charakteru domu, lidé pečovali především o chlévy a 

z e m ě d ě l s k é budovy a sama obytná část nebyla prioritní. V šedesátých letech 

vrcholily změny v tomto směru asi nejvíce. Chlévy se bouraly a hospodářské 

prostory přestavovaly na obytné. 

Obec v roce 1961 zavedla jednotné číslování domů, jedna cedulka s číslem 

P o p i s n ý m stála 10 Kčs. Uvažovalo se také o pojmenování ulic. Názvy některých 

ulic byly vžité a předávaly se vlastně po celé generace, takže při tvorbě jejich jmen 

se přihlíželo především k tomuto aspektu. Některé získaly své pojmenování zase 

třeba vzhledem k aktuální době. Ze záměru zavést názvy ulic oficiálně nakonec 

sešlo, ale neoficiálně se většina z nich používá dodnes. 

Tabulka č.l Názvy ulic v obci Tři Dvory 

1961 

Lesní 

Sportov ni 

Osvoboditelů 

U hřiště 

Písečná 

Partyzánská 

r^S~ařmády 

Mírová 

N ^ 

Revoluční 

Lomená 

Zahradní 

^ ~ k o v á n í ě ~ 

Kovárenská 

^ k v ě t í t ó 
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Polní 

Labská 

Okružní 

25. února 

"Školní 

Luční 

Obec i nadále pokračovala ve svém zvelebování. Většina akcí byla 

prováděna brigádně, místními a souhrnným názvem byly tyto činnosti nazývány 

»akce Z". V obci se budovaly nové asfaltové silnice s obrubníky. Došlo k rozsáhlé 

rekonstrukci školní budovy, dále k demolici j i ž n e p o u ž í v a n é obecní váhy z roku 

1918 a sběrny mléka postavené na počátku druhé světové války. I místní hřbitov 

Prošel velkou opravou, která se zaměřila především na poškozenou hřbitovní zeď a 

márnici.8 

V šedesátých letech již bylo zcela běžné, že lidé používali k dopravě 
d o Kolína autobus. Cesta stála týdně 3 Kčs a měsíčně 10 Kč, což bylo poměrně 

cenově dostupné dojíždění a tím pádem začalo klesat používání tolik popularmch 

jízdních kol. Dopravu do Kolína značně komplikoval železniční přejezd 

"Na rozkoši", kdy musely autobusy i auta někdy velmi dlouho čekat na přejezd 

vlaku, c o ž způsobovalo značné zpoždění. Situace se vyřešila postavením nadjezdu 

n a d severozápadní železniční tratí v roce 1967.9 

V šedesátých letech se objev,, také problém s elektrickou energ.í. 

domácnosti používaly čím dál Um více s p o t ř e b i č ů , elektřina se č a s t o v y r v a l a 

k vaření i topení. Jediný transformátor v obci nestačil p o b ý t potřeby obyvatel a tak 

docházelo k častým výpadkům elektřiny. Především o víkendech bylo zatížen, 
n=ivé® a p o s l i ž e n a b y l a n e j v i c e úvěrní strana obcc. Z toho důvodu byl v roce 1964 

P°staven nový transformátor, který ovšem situaci zcela nevyřeš,1, nebot 
v e Špičkách bylo vypadávání proudu i nadále béžné. Příčinou byly zřejmé venkovu, 

r°zvody, které byly zastaralé a n e v y h o v u j í c í . 1 

Další novinkou, která se v obci objevila, byla telefonní budka. Veřejná 

9 k n ! ï y o b e cn ího zastupitelstva Tři Dvory 1960-1980. 
10 kn u O b e c n i 'ho zastupitelstva Tři Dvory 1960-1980. 

^ n y obecního zastupitelstva Tři Dvory 1960-1980. 
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telefonní stanice, která v obci fungovala v předešlých letech byla zrušena a místo ní 

se zavedl telefon do kanceláře Místního národního výboru, do školy, samoobsluhy a 

Jednotného zemědělského družstva. Problém byl vtom, že tyto instituce měly 

omezenou pracovní dobu a o svátcích a v neděli byly zavřené, takže v případě 

Potřeby si neměl obyčejný člověk odkud zavolat. Telefonní budka byla umístěna 

Před budovou Místního národního výboru, v č.p. 78, a poplatek za hovor činil 25 

haléřů. Bohužel již v roce 1963 existoval v obci vandalismus, takže od samého 

Počátku byl přístroj často mimo provoz. Lidé házeli místo haléřů do otvoru 

na mince knoflíky, plíšky apod. Několikrát bylo utrženo i sluchátko a telefonní 

seznam uvnitř budky byl neustále poškozován. Nicméně lze říci, že všeobecně byla 

Pntomnost veřejné telefonní budky považována za velký pokrok.11 

Šedesátá léta byla na jednu stranu obdobím pokroku a vzrůstající životní 

Úrovně, například již v roce 1963 mělo čtrnáct občanů osobní auto, ale na druhou 

stranu poznávali lidé i nedostatek. Začal být problém se zásobováním a to 

Především masem. Jednou týdně přijížděla do obce masná pojízdná prodejna, která 
a nedostatek zboží. Běžnou praxí se staly i dvanáctihodinové fronty, ve kterých 

i d é čekali na příjezd zásob. Ti, co byli zaměstnaní a nemohli si dovolit účastnit se 

tohoto procesu, měli jednoduše smůlu a zboží, které chtěli, na ně většinou již 

nezbylo. Místní národní výbor vyřešil situaci poměrně kuriózním způsobem. Den 
P r e d Příjezdem pojízdné prodejny bylo v určitou hodinu losováno pořadí pro nákup. 
L°sovaných čísel bylo 250 podle počtu domácností v obci. Sice tento způsob 

nevyřešil nedostatek masa, ale alespoň odpadly dlouhé čekací fronty, lidé mohli 

Pftjít až těsně před příjezdem prodejny a na řadu přicházeli podle pořadníku. V dané 
S l t U a c i to bylo asi jediné možné a poměrně s p r a v e d l i v é řešení, i když součastníkovi 

Pfijde zřejmě dosti nesmyslné až úsměvné.12 

v šedesátých ledech se objevuje v životě lidí ještě jeden nový prvek, který 
S°U V l S e l se zkrácenou pracovní dobou. Lidé měli více volného času a potřebovali 

J í t 2Působ, jak ho co nejlépe využít. Především pro obyvatele Kolína zde vyvstal 

Pr°blém jak nakládat s tímto volnem. Město vedlo jednání s Třemi Dvory kvůli 

Zbudování rekreační a relaxační oblasti pro okolí. Využít k tomuto účelu se mělo 

ú v o ř , e c n l h o zastupitelstva Tři Dvory 1960-1980. 
K> J-:Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 304. 
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u m ě l é j e z e r o , k t e r é v z n i k l o t ě ž b o u š t ě r k o p í s k u . M ě l o b ý t v y b u d o v á n o m o d e r n í l e t n í 

k o u p a l i š t ě s p í s e č n o u p l á ž í , p ř e v l é k á r n a m i , s o c i á l n í m z a ř í z e n í m , r e s t a u r a c í , 

p a r k o v i š t ě m a t d . O d r o k u 1 9 6 2 s e n a t o m t o z á m ě r u p r a c o v a l o a n a k o n e c o p r a v d u 

, 13 
v z n i k l o n a s v o u d o b u v e l m i m o d e r n í l e t n i c e n t r u m . 

S K o l í n e m s p o l u p r a c o v a l a o b e c i v j i n ý c h z á l e ž i t o s t e c h . V r o c e 1 9 5 9 s e v e 

m ě s t ě o b j e v i l a l a r m u j í c í n e d o s t a t e k p i t n é v o d y , k t e r ý b y l v y ř e š e n v ý s t a v b o u 

j í m a c í h o z a ř í z e n í v j i h o z á p a d n í č á s t i k a t a s t r u o b c e T ř i D v o r y , k t e r é b y l o d o k o n č e n o 

v r o c e 1 9 6 2 . B y l o v y v r t á n o n ě k o l i k s t u d n í o h l o u b c e p a d e s á t a ž š e d e s á t m e t r ů . 

P r o b l é m b y l , ž e p á s m o š p i t n o u v o d o u l e ž e l o v e v e l m i o b l í b e n é l o k a l i t ě z v a n é 

F o r m á n k ů v l e s , d o k t e r é h o b y l o d t é d o b y z a k á z á n v s t u p . 

V s e d m d e s á t ý c h l e t e c h s e p o k r a č o v a l o v t r e n d u l e t p ř e d e š l ý c h . V r o c e 1 9 7 0 

s e o p ě t p ř e d ě l á v a l a e l e k t r i f i k a c e o b c e . D o s u d d ř e v ě n é s l o u p y n e s o u c í e l e k t r i c k e 

d r á t y b y l y n a h r a z e n y ž e l e z n ý m i a ž e l e z o b e t o n o v ý m i . M ě d ě n é d r á t y o j i z 

n e v y h o v u j í c í m p r ů m ě r u b y l y n a h r a z o v á n y h l i n í k o v ý m i . V z á p a d n í č á s t i o b c e b y l 

v y s t a v ě n t ř e t í t r a n s f o r m á t o r , č í m ž b y l y v ý p a d k y e l e k t r i c k é h o p r o u d u v o b c i 

v y ř e š e n y . S v y l e p š e n í m e l e k t r i f i k a c e s e p u s t i l a o b e c i d o m o d e r n i z a c e v e ř e j n é h o 

o s v ě t l e n í . 1 4 

I v o b l a s t i s t a v i t e l s t v í s e v s e d m d e s á t ý c h l e t e c h r o z h o d n ě n e z a h á l e l o . 

M a j i t e l k a d o m u č . p . 7 8 , v e k t e r é m s í d l i l M í s t n í n á r o d n í v ý b o r , s e r o z h o d l a d a t 

z a s t u p i t e l ů m v ý p o v ě ď . T í m v y s t á l á o t á z k a , k d e b u d e n o v é s í d l o M í s t n í h o n á r o d n í h o 

^ b o r u . P r o t o ž e v o b c i n e b y l a ž á d n á v o l n á b u d o v a , m u s e l o s e z a č í t s v ý s t a v b o u 

n ° v é , k t e r á m ě l a b ý t u r č e n a n e j e n p r o p o t ř e b y z a s t u p i t e l ů , a l e i p r o o r d i n a c i l é k a ř e a 

t £ * é z d e m ě l y b ý t p r o s t o r y p r o k n i h o v n u a z á j m o v é s p o l k y . S e s t a v b o u b u d o v y s e 

z a č a l o v r o c e 1 9 7 2 a v r o c e 1 9 7 5 b y l a d o k o n č e n a a s l a v n o s t n ě p ř e d á n a o b c i . 

D a l š í v ý z n a m n o u b u d o v o u o b c e b y l a s t a v b a n o v é š k o l y , s e k t e r o u s e z a č a l o 

V r ° c e 1 9 8 3 a d o k o n č e n a b y l a v r o c e 1 9 8 7 . Š k o l a b y l a u r č e n a p r o d ě t i o d p r v n í d o 

č t v * é t ř í d y . V d e v a d e s á t ý c h l e t e c h b y l e x p e r i m e n t á l n ě o t e v ř e n j e š t ě p á t ý r o č n í k , 

C o ž s e n e u k á z a l o j a k o n e j v h o d n ě j š í . K e š k o l e p a t ř i l a i v e l k á t ě l o c v i č n a a v e n k o v n í 

s P o r t o v n í p r o s t o r y . V b u d o v ě b ý v a l é š k o l y i n a d á l e s í d l i l a m a t e ř s k á š k o l a a k u c h y ň 

« č e l n o u p r o o b ě z a ř í z e n í . V r o c e 2 0 0 4 b y l a n o v á š k o l a u z a v ř e n a z d ů v o d u m a l é h o 

14 k " i y ° b e c n í h o zastupitelstva Tři Dvory 1960-1980. 
15 K -u o b e c n [ h o zastupitelstva Tři Dvory 1960-1980. 
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zájmu místních dětí toto zařízení navštěvovat. Rodiče odmítali zapisovat své 

potomky právě sem a raději je nechali přestoupit na kolínské školy. To vše 

z důvodu nevhodného působení zdejších pedagogů. V současnosti je budova školy i 

tělocvičny pronajímána soukromým firmám. 

V roce 1991 se stal chloubou obce dokončený vodovodní řád v roce 1998 

proběhla úspěšně kolaudace nového odkanalizovacího vakuového systému 

kompletně celé obce. Tím získala obec primát, jako první kompletně 

odkanalizovaná obec v zemích bývalého východního bloku. 

Největší změny ovšem nastaly v politickém životě. Obecně je poválečný 

vývoj v naší republice spjat s Komunistickou stranou Československa. Před druhou 

světovou válkou neměli komunisté v obci příliš velkou podporu. V celostátních 

volbách volilo tuto stranu vždy jen několik občanů a v místních volbách 

kandidovala KSČ až v roce 1938, kdy ze 468 platných hlasů získala jen 46. Na 

základě těchto voleb se členem obecního zastupitelstva stal Josef Bruna, předseda 

komunistů v obci. Za předválečné členy KSČ lze dále považovat bratry Václava a 

O l d ř i c h a Novákovi, Josefa Chybu, Václava Skohoutila a Oldřicha Antoše. 

Schůzovní místností komunistů byl hostinec U Potůčků. Koncem roku 1938 byla 

straně zastavena činnost a 16. března 1939 byl gestapem Josef Brůna zatčen. Po 
t ř e c h m ě s í c í c h věznění byl poslán na n u c e n é práce do Německa. Po osvobození 
n e b ylo pro komunisty pod vlivem dané atmosféry těžké získat si nové stoupence.16 

Ustavující schůze Komunistické strany Československa se ve Třech 

b o r e c h konala v neděli 6. července 1945 v hostinci U Svobodů za účasti 32 členů. 
Je-)ím hlavním cílem a programem se stala rychlá obnova válkou zpustošeného 
hosPodářství. Snahy, které v obci začali komunisté projevovat, se odrazily i na 
V o l bách konaných 26. května 1946. Komunisté získali 206 hlasů, tím měli šest 
ČIe*ů v Místním národním výboru, sociální demokraté měli 159 hlasů a čtyři členy 
V e ^ b o r u , národní socialisté 122 hlasů a tři mandáty a konečně lidovci s 67 hlasy a 
d v ě * a členy. Předsedou Místního národního výboni byl zvolen František Chabera a 

mis topředsedou František Tvrdík.17 

Osobní rozpory v KSČ a ambice některých členů vyústily ještě koncem roku 

T i c. k> J-: Rozhovory s pamětníky 1978. 
0 y ' J - : Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 93-94. 
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1946 k napadení Františka Chábery, který na základě toho počátkem roku 1947 

rezignoval na svou funkci. Hrozilo mu i vyloučení ze strany, ke kterému nakonec 

nedošlo. Na místo předsedy Místního národního výboru byl nejprve navržen Karel 

Vykoukal, ale vzápětí byl nahrazen Oldřichem Antošem. Z řad ostatních stran byla 

na adresu tohoto kandidáta připisována ostrá kritika, ale KSČ ji nebralo v potaz. Při 

volbě předsedy se ovšem ukázalo, že to bylo chybou. Antoše podporovala pouze 

jeho strana, sociální demokraté se zdrželi hlasování a ostatní strany byly proti. Ve 

druhém volebním kole se stal jeho protikandidátem národní socialista Josef Štela, 

který obdržel deset hlasů a byl tím zvolen 18. března novým předsedou. Oldřich 

Antoš na protest odstoupil z funkce předsedy KSČ, ale po několika týdnech se jí 

znovu ujal.18 

Komunisté tím ovšem popularitu v obci neztratili, spíše naopak. Rok 1947 je 

velmi posílil. Extrémní sucho, které zasáhlo právě v tomto roce republiku a 

způsobilo extrémní neúrodu se jim stalo přínosem. Vláda poslala obci jako pomoc 
85 000 Kčs a k tomu krmné obilí a slámu. Tak popularita KSČ rostla. 

K dalším změnám došlo až o rok později. Pod vlivem únorových událostí 

Přestoupil předseda Josef Štela ke komunistům. A nebyl jediný. Ke straně se přidala 
1 řada jiných občanů. Někteří přestupovali z jiné strany, jiní n i k d y v žádné nebyli, 

ale i tak se připojili ke KSČ, ať už ze strachu, nebo v y p o č í t a v o s t i . Koncem května 
1 948 tak měla KSČ v obci již 152 členů. Naopak zde byla i skupina obyvatel, kteří 
s e nechtěli se stávající situací smířit. V obci došlo k boji mezi komunisty a 

nekomunisty. Komunistickým funkcionářům byly posílány výhružné dopisy, na 
zdech a vratech jejich domů se objevovaly vulgární vzkazy. Obě strany se vzájemně 

Ovinovaly a urážely.20 

V květnu a červnu pak došlo k sloučení č e s k o s l o v e n s k é sociálně 

demokratické strany s Komunistickou stranou Československa, tím vlastně prvně 

jmenovaná strana zanikla. V obci měla sociální demokracie v té době asi 56 členů a 
j e j í * Předsedou byl František Kratochvíl. Do konce roku 1948 přešlo ke 

komunistům pouze jedenáct sociálních demokratů a ostatní přestup striktně 

°dmítali.2' 

19 k n í y 0 b e c n í h o zastupitelstva Tři Dvory 1946-1960. 
20 Ja« y o b e c n í h o zastupitelstva Tři Dvory 1946-1960. 
21 W î e k ' V - : Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 50. 

V.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 32. 
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Funkcionáři zaniklé strany sociálních demokratů měli v obci stále vliv. Ten 

se nejvíce projevil při volbách v květnu 1948. Byla sestavena jednotná kandidátka, 

ze které si mohli občané buď vybrat a nebo vhodit do volební urny čistý bílý papír 

jako nesouhlas s kandidátkou. Těchto voleb se zúčastnilo 534 voličů, z toho pro 

kandidáty Národní fronty hlasovalo 394 voličů, dvanáct hlasů bylo neplatných a 

nesouhlas pomocí bílého lístku vyslovilo 148 občanů. Mezi neplatné hlasy bylo 
v 22 

počítáno vhození fotografie bývalého prezidenta E. Beneše. 

Následky února se projevovaly ještě na konci roku. 1. prosince bylo na 

okresním národním výboru v Kolíně jednáno o osudu několika třídvorských 

zastupitelů a bylo navrženo jejich vyloučení z Místního národního výboru, na jehož 

zasedání byl také tento návrh 16. prosince schválen. Na tomto základě byli z výboru 

vyloučeni členové Josef Černý, Jan Luňák, Václav Prokůpek a Václav Špinka. Na 

jejich místa byli dosazeni Jaroslav Cyvín, František Krupička, Jan Kukal a Ladislav 

Rozenský.23 

Ani rok 1949 nebyl v politickém životě zrovna nejklidnější. 16. července 

došlo k odvolání dalších dvou členů Místního národního výboru. Tentokrát se 

jednalo o místopředsedu Františka Tvrdíka a Jaroslava Hrubeše. Na jejich místa byli 
5- srpna dosazeni Jaroslav Bartl jako místopředseda a Luděk Kratochvíl. 

Tomuto zacházení neunikl ani Josef Štela. Jeho jméno je v obci spjato 

s kolektivizací zemědělství a s počátky socializace obce, ale i přes to byl obviněn 
2 Politických i hospodářských p r o h ř e š k ů . Na základě toho byl odvolán z funkce 

Předsedy Místního národního výbom, vyloučen ze strany a dokonce postaven před 

okresní soud. Ten ho všech obvinění zbavil, protože byla smyšlená. Josef Štela se i 

Přes to nadále podílel na veřejném životě obce. 

23 Janoušek, V.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů II. Sv. II., s. 28. 
24 Knihy obecního zastupitelstva Tři Dvory 1946-1960. 

^ i h y obecního zastupitelstva Tři Dvory 1946-1960. 



Tabulka č. 2 Starostové obce Tři Dvory od roku 1945-2007 

Jméno a příjmení Bydliště Politická příslušnost Funkční období 

Josef Dvořák č.p. 142 Československá sociálně 

demokratická strana 

1945-1946 

František Chábera č.p. 9 Komunistická strana 

Československa 

1946-1947 

Josef Štela č.p. 64 Československá strana 

národně socialistická/od 

1948 Komunistická strana 

Československa 

1947-1955 

Jaroslav Plachý č.p. ? Komunistická strana 

Československa 

1955-1964 

Jaroslav Civín č.p. ? Komunistická strana 

Československa 

1964-1975 

Jaroslav Nedvídek č.p. ? Komunistická strana 

Československa 

1975-1977 

Vladislav Stuchlý č.p. 240 Komunistická strana 

Československa 

1977-1981 

Ladislav Hlavnička č.p. 62 Komunistická strana 

Československa 

1981-1986 

Vladislav Stuchlý č.p. 240 Komunistická strana 

Československa 

1986-1990 

Ludolf Řehůřek č.p. 98 Občanské fórum 1990-1990 

Jan Kukal č.p. 244 Nezávislí 1990-2006 

Jitka Vokolková č.p. 155 Rybáři 2006-současnost 

Další výrazné změny, které přišly po válce, se týkaly zemědělství. To patřilo 
vŽdy mezi významné složky života obce. V roce 1948 byla v zemědělství 
2aměstnána více než pětina obyvatel. Potom se ovšem začala situace pozvolna 

^ n i t . Lidé měli více pracovních možností mimo zemědělství, což jim přinášelo 
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možnost snazšího a vyššího výdělku a pravidelnou pracovní dobu. V roce 1950 

pracovalo trvale v zemědělství 181 osob, což byli převážně majitelé půdy a jejich 

rodiny. Zcela z obce vymizel pojem jako čeledín a služka. Rodin živících se v obci 

zemědělstvím bylo celkem 123 a dohromady obhospodařovali 488 hektarů půdy, na 

jednu rodinu tedy v průměru připadlo 3,96 hektarů půdy. S obděláváním půdy 

drobným zemědělcům pomáhali movitější sedláci, kteří jim zapůjčovali potřebné 

stroje. Za to jim byli drobní rolníci povinni bezplatně pomáhat při žních. 

Významnými pomocnicemi byly i starší ženy, které neměly zaměstnání a tak rády 

vypomáhaly. 

Úroveň zemědělství nebyla zprvu nijak vyspělá. Vše se dělalo postaru. 

Traktor byl v obci zpočátku p o u z e jeden, takže hlavní hybnou silou byli koně, krávy 

a velmi výjimečně i voli. V obci se k tomu nacházely tři samovazy za koňské 

povozy, pět malých mlátících souprav, jedna moderní mlátička, několik travních 

sekaček, dále sekaček na obilí a ostatní nářadí jako pluh, brány, sečky, řezačky a 

další pamatovaly většinou už několik předešlých generací. 

V obci byla také početná skupina tzv. kovozemědělců, lidí kteří pracovali 

v průmyslové oblasti mimo obec, ale přesto vlastnili část půdy a většinou i 

h o s p o d á ř s k á zvířata, kterým se po práci věnovali. 

23. června 1950 se konala schůze k příležitosti založení Jednotného 

z e m ě d ě l s k é h o družstva Tři Dvory. Hlavními organizátory akce byla pochopitelně 

Komunistická strana Československa, která udávala jako důvod k založení 

Jednotného zemědělského družstva neschopnost a nesamostatnost některých 

zemědělců v obci. Několik rolníků své hospodářství nezvládalo a tak přijímali 

Pomoc členů Komunistické strany v obci, kteří ochotně a bezplatně nabízeli své 

služby. Na schůzi byli t i to rolníci ostře kritizováni. Kromě t o h o jim i řadě ostatních 
bylo vyčítáno, že nesplňují předepsané dodávky. Ustavující schůze se zúčastnili 

Především členové KSČ, držitelé jen malého množství zemědělské půdy a 

b e z z e m c i . Celkem se jednalo o 42 lidí, kteří se stali prvními členy Jednotného 

z e m ě d ě l s k é h o družstva, předsedou byl zvolen Jaroslav Bártl. Družstvo začalo 
h ° s p o d a ř i t na 55,42 hektarech. Fungování Jednotného zemědělského družstva Tři 
D v ° r y bylo schváleno 29. listopadu 1950. Od svého založení se snažilo dělat nábor 
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nových členů, ale neúspěšně. Do roku 1952 mělo družstvo jen 92 členů.25 

Jednotné zemědělské družstvo si ovšem brzy našlo způsob jak získat nové 

členy, nebo alespoň jejich půdu. Některým rolníkům skončily již v roce 1951 nájmy 

na obecních pozemcích a smlouva se s nimi již neobnovila a všechna obecní půda 

Připadla družstvu. Rozpis dodávek pro soukromé rolníky se začal také značně 

přiostřovat. Požadavky byly tak tvrdé, že ani členové zemědělské komise Místního 

národního výboru je nechtěli přijmout. Majitelé hospodářství, která dodávky 

nesplnila, se dostávali do velkých problémů. Patřil mezi ně Josef Špinka, z č.p. 33 a 

Marie Fialová, kteří byli souzeni a potrestáni odnětím svobody na tři měsíce. 

Protože měli nastoupit svůj trest v době žní, byli na jejich pozemky dosazeni jiní 

rolníci, aby práci dokončili. Josef Špinka, č.p. 84, byl ve stejné situaci, ale trestnímu 
v, 

nzeni se vyhnul tím, že vstoupil do Jednotného zemědělského družstva. 

Po odpykání trestu se ani jeden z nich k hospodaření nevrátil. Jejich majetek 

převzalo Jednotné zemědělské družstvo a oni odešli pracovat do kolínských 

Průmyslových závodů. Podobný osud postihl později i další třídvorské rolníky. 

Dalším krokem, kterého se snažilo Jednotné zemědělské družstvo 

dosáhnout, bylo sjednotit roztroušená políčka v jeden celek, aby bylo možné lépe 

Provozovat zemědělskou velkovýrobu. O hospodářsko-technické úpravě půdy se 

Jednalo na schůzi, které byli přítomni jak členové Jednotného zemědělského 

družstva, tak soukromí rolníci, kteří měli zemědělství jako hlavní pracovní poměr, 

hlasovací právo měli výše zmínění, ale nevztahovalo se například na 

k o v o z e m ě d ě l c e a nájemce obecní půdy. Po velmi bouřlivé debatě došlo k hlasování, 

které se uskutečnilo až o půlnoci. Členové Jednotného zemědělského družstva 

Přehlasovali 86 hlasy proti 35 soukromé zemědělce. Po skončení podzimní sklizně 
v roee 1951 tak začalo rozorávání mezí a vznikaly velké scelené pozemky.27 

I v dalších letech docházelo k agitacím pro vstup do Jednotného 

Zemědělského družstva, ale dobrovolníci se žádní nenašli. Lidé byli proto zváni na 

^ ' s tn í národní výbor jednotlivě a pod různými pohrůžkami byli pro vstup nuceni. 

!• ledna 1953 se tak podařilo získat čtrnáct nových členů.28 

àTr — — 
26 D v ? k ' J-: P a m ě t n í kniha obce Tří Dvorů III. Sv. III., s. 179-189. 
27 J-: Pamětní kniha obce Tří Dvorů III. Sv. III., s. 179-189. 
28 Ď v ° f ' J " P a m ě t n í kniha obce Tří Dvorů III. Sv. III., s. 179-189. 

ořák> J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů III. Sv. III., s. 179-189. 
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Do Jednotného zemědělského družstva postupně přicházeli další členové se 

zemědělskou půdou. V roce 1959 byli v Jednotném zemědělském družstvu již 

všichni až na Josefa Černého, z č.p. 72, a Johanu Špinkovou, z č.p. 3, kteří 

hospodařili stále ještě soukromě na svých pozemcích o výměře 1,45 hektarů. V roce 

1964 byly již všechny pozemky v Jednotném zemědělském družstvu.29 

V roce 1961 došlo ke sloučení družstva Tři Dvory s družstvy Konárovice, 

Veletov a Lžovice. Sídlo bylo umístěno v Konárovicích. V roce 1973 došlo pak 

k dalšímu sloučení, při kterém spadlo místní družstvo pod Jednotné zemědělské 

družstvo Rudý prapor Ovčáry.30 

Tabulka č. 3 Vývoj kolektivizace v obci Tři Dvory 

Rok Počet Počet Výměra Výměra Výměra 

sloučených členů zemědělské orné na jednoho 

hospodářství půdy (ha) půdy (ha) pracovníka 

1952 17 92 119 103 7,10 

1953 26 49 212,49 174,41 5,78 

1954 25 42 224,28 166,75 5,38 

1955 20 54 229,53 192,53 5,16 

1956 20 52 231,53 189,50 4,72 

1957 20 52 249,21 202,80 4,52 

1958 48 90 347,55 247,30 5,69 

1959 48 89 392,73 264,29 4,95 

1960 48 76 394,18 262,72 4,36 

1961 168 226 1203,16 978,03 4,45 

1962 168 283 1220,01 935,86 4,27 

1963 168 283 1277,90 993,35 4,39 

1964 168 264 1217,29 1001,28 4,25 

29 Dvořák, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů III. Sv. III., s. 179-189. 
30 Dvořák, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů III. Sv. III., s. 66-67. 
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Největší změny, které potkaly Tři Dvory od roku 1945 přišly na konci 

osmdesátých a počátku devadesátých let. Po revoluci roku 1989 přišlo mnoho 

nového. Vše, co se budovalo v uplynulých čtyřiceti letech, se nyní hroutilo jako 

domeček z karet. Vývoj se najednou začal vracet zpět před rok 1948. Pro mladší 

generace nastalo období převratných změn a neuvěřitelných možností, pro ty starší 

to byl jen návrat zpět, tam, kde se před lety zastavil život a nastalo období temna. 

Rušily se národní výbory a zaváděly se obecní úřady, v jejich čele již nestál 

předseda, ale opět starosta, již nebyli poslanci Místního národního výboru, ale 

Členové obecního zastupitelstva. Měnily se názvy některých organizací, 

Socialistický svaz mládeže na Svaz mladých, Svaz požární ochrany na Sbor 

dobrovolných hasičů a podobně. Objevovaly se ovšem i zcela nové jevy, které lidé 

z předchozích let vůbec neznali. Například přišla nezaměstnanost. Z většiny 

výrobních podniků na Kolínsku byli ke konci roku 1990 propouštěni zaměstnanci. 

S platností od 9. července 1990 došlo k podstatnému zvýšení maloobchodních cen 

Potravinářského zboží, benzinu, motorové nafty a některých druhů spotřebního 

zboží, celkem asi třicetitisíc položek. Termín těchto cenových úprav byl předem 

oznámen. V obchodech začaly fronty, mnozí řidiči kupovali neúměrné množství 

benzinu, který čerpali a doma případně přečerpávali do všech volných nádob, 

dokonce i do koupacích van. U benzinových čerpadel mnozí lidé ve frontě čekali 
Celou noc a k načerpání se během dne několikrát vraceli. Cena benzínu Speciál byla 

například zvýšena z 8 Kčs na 12 Kčs. Další zvýšení ceny pohonných hmot bylo 
v listopadu, kdy cena téhož benzinu byla zvýšena na 16 Kčs a motorové nafty na 15 
Kčs. 

Ve Třech Dvorech bylo 2. únoru 1990 založeno Občanské fórum. Oproti 

°kolním obcím to bylo poměrně pozdě, protože tam se ustavilo Občanské fórum již 
n a konci roku 1989. Ustavující schůze se zúčastnilo 74 místních občanů, z nich asi 
4 2 bylo krátce bývalými nebo stále ještě aktivními členy KSČ. Z komunistické 
s t r a ny začalo vystupovat mnoho místních občanů, protože členství již nepřinášelo 
žadné výhody ani v zaměstnání, ani v přijímání dětí ke studiu. Členství v KSČ se 
stávalo spíše přítěží. Z některých bývalých členů se dokonce stávali velmi ostří 

kttici minulého režimu. Paradoxem je, že nejvíce kritiků bylo mezi těmi, kterým 
s°c ialismus poskytl nejvíce výhod. Před listopadem 1989 bylo v obci registrováno 
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112 členů Komunistické strany Československa a ke konci roku 1990 to bylo pouze 
47. 

K personálním změnám došlo i v Místním národním výboru. 30. června 

ukončil funkci předsedy Vladislav Stuchlý a ve svých 55 letech mohl jakožto 

bývalý příslušník armády odejít do důchodu. Novým předsedou Místního národního 

výboru byl za něho zvolen Rudolf Řehůřek, který tuto funkci vykonával při 

zaměstnání. 

První svobodné demokratické volby do obecního zastupitelstva se konaly 

24. listopadu 1990. Již v srpnu bylo radou Místního národního výboru stanoveno, že 

budoucí zastupitelstvo bude mít jedenáct členů. Voleb se účastnily tři strany. 

Komunistická strana Československa, Občanské fórum a Nezávislí kandidáti, 

složeni převážně z členů Tělovýchovné jednoty. Před volbami pořádaly všechny 

strany předvolební schůze, na kterých představovaly voličům své programy. Do 

zastupitelstva bylo nakonec zvoleno pět členů Občanského fóra, čtyři zástupci 

nezávislých a dva komunisté. 

Na první schůzi nového zastupitelstva se jednalo o volbě starosty. Schůzi 

ndil nejstarší zvolený člen, Ladislav Štole, z č.p. 227. Zástupci Občanského fóra 

navrhovali na funkci starosty stávajícího Rudolfa Řehůřka, kandidátem nezávislých 
s e stal Jan Kukal a komunisté nenavrhovali nikoho. V tajné volbě byl osmi hlasy 

Proti třem zvolen právě Jan Kukal, který vykonával funkci starosty až do roku 2006, 

kdy byl vystřídán Jitkou Vokolkovou, první starostkou v historii Třech Dvorů. 

Na první schůzi nového obecního zastupitelstva došlo i k prvním rozporům 
m ezi členy. Po ostré výměně názorů se Milada Polická vzdala svého mandátu. Její 

nn'sto zůstalo volné, protože ostatní z případných členů Občanského fóra ho odmítli 

obsadit. První obecní zastupitelstvo po roce 1989 mělo tady pouze deset členů. 
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Tabulka č. 4 První obecní zastupitelstvo obce Tři Dvory po roce 1989 

Jméno a 

1 Příjmení 
Bydliště Politická příslušnost Funkce 

Boudník Josef č.p. 281 Občanské fórum Kontrolní komise 

Jelínek 

Miroslav 

č.p. 48 Občanské fórum Komise veřejného pořádku 

I Kučera Josef č.p. 220 Nezávislý kandidát 

1 Kukal Jan č.p. 244 Nezávislý kandidát Starosta 

p^ěmeček 

Jaroslav 

č.p. 264 Komunistická strana Zapisovatel 

[Milada 

č.p. 270 Občanské fórum Odstoupila 

P^éhůřěÍT 

[Rudolf 
č.p. 98 Občanské fórum Školská, kulturní a 

tělovýchovná komise 

Ztuchlý 

[Vladislav 

č.p. 240 Komunistická strana 

l ^ c L a d í š I a v č.p. 227 Občanské fórum Místostarosta 

^oÍcLadíslav č.p. 282 Nezávislý kandidát Komise výstavby, obchodu 

a životního prostředí 

[ J ^ J ^ f č.p. 288 Nezávislý kandidát Finanční komise 
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9. Památky nhce Tři Dvory 

Nejstarší dochovanou památkou obce je budova staré školy, dnešní mateřské 

š k o l y . Až do roku 1828 neměla obec žádnou školu a děti byly vyučovány doma, 

nebo chodily do školy v Konárovicích. Pokud byly děti odkázány na učení doma, 

museli učitele zastupovat lidé, kteří uměli číst a psát. Ve Třech Dvorech se uvádí, 

že tuto funkci plnila jakási babička Šrámková, která bydlela v čísle popisném 23, 

kde také vedla hromadné vyučování pro místní děti a mládež. Dá se tedy říci, že její 

dům byl vlastně první školou v obci.1 

Právě v roce 1828 přišla změna. Obec si najala učitele Matěje Nováka. Ten 

Před příchodem do Třech Dvorů působil jako pomocník učitele v Křečhoři, kde 

získal i potřebné zkušenosti pro samostatnou práci. Místem vyučování se stala 

obecní kovárna v čísle popisném 19. V té době bylo do školy přihlášeno 38 dětí, ale 

docházelo jich pouze třicet.2 

Z nějakého blíže neznámého důvodu se v roce 1834 nemohly již děti učit 

v kovárně a bylo tedy potřeba najít jiné prostory. Bohužel v obci žádné vyhovující 

nebyly volné, a proto se obecní rada usnesla na tom, že postaví vlastní školní 

budovu. Se stavbou se začalo na jaře roku 1835, a i když její průběh provázely 

neus tá lé problémy s nedostatkem peněz, byla ještě téhož roku dokončena.3 

Jednalo se o holou budovu, která nebyla ani oplocena a s úpravou jejího 

°kolí se počítalo až na pozdější dobu. Skládala se zjedné třídy a bytu pro učitele. 
T «da měla tu zvláštnost, že do ní vedly dvoje dveře. Jedny sloužily pro vstup 

dívkám a druhé chlapcům. Další zvláštností byla ohromná hliněná kamna, která 

umístěna uprostřed třídy. V zimě se sestavovaly lavice kolem kamen, aby bylo 
V Š e m dětem stejné teplo. Kamna měla kromě svého umístění ještě jednu zvláštnost. 

TJjm a' J-: Paměti osad na Kolínsku. Kolín 1915, s. 37. 
K n í a ' J - : Paměti osad na Kolínsku. Kolín 1915, s. 37. 

h y obecního zastupitelstva Tři Dvory 1828-1870. 
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Jejich ústa byla tak veliká, že při čištění jimi vlezl kominík až do pece. Byt pro 

učitele se skládal z kuchyně, chodby, komory a pokoje. Ke škole náležel ještě chlév 

s krávou, která sloužila učiteli k obživě, protože z peněz od obce by nevyžil.4 

V roce 1855 vzrostl počet dětí na 55 a tento trend pokračoval i v dalších 

letech. Školní budova začala být nedostačující. Jednalo se o jejím zvětšení, ale ke 

konkrétním krokům se obec neodhodlala. Situace dospěla tak daleko, že v roce 

1883 se musely děti přestěhovat zpět do čísla popisného 19, ve kterém již nebyla 

kovárna, ale statek. Byly potřeba již dvě třídy, ale budova neměla tolik prostor. 

Obec se rozhodla, že školu rozšíří přístavbou. S pracemi se začalo a 3. ledna roku 

1885 se již učilo opět v budově školy, která se rozšířila o jednu třídu. Přístavba byla 

ovšem nepromyšlená a brzy se ukázalo, že nevyhovuje svému účelu, a proto bylo 

přistoupeno k přestavbě celého objektu. Přestavba byla dokončena 9. října 1893 a 

celkem obec stála 4015 zlatých a 17 krejcarů. Téhož dne byla i slavnostně 

vysvěcena duchovním Gustavem Čenským.5 Od roku 1897 byly v místní škole dvě 

třídy a dva učitelé. Počet žáků byl celkem 110 dětí, z toho 47 chlapců a 63 dívek.6 

Po prvním řídícím učiteli, Matěji Novákovi, který zemřel roku 1846, 

nastoupil František Poříz, jenž působil na zdejší škole vletech 1846-1890. Jeho 

nástupcem se stal v roce 1890 Jaromír Pacholík, který působil v obci do roku 1912, 

kdy na vlastní žádost odešel učit do Nové Vsi. V tom samém roce za něho do obce 

Přišel řídící učitel Alois Drábek, který zde učil do roku 1924. 

Kromě řídícího učitele působil v obci i třídní učitel, kterého bylo s růstem 

dětí potřeba opatřit. Třídních učitelů se v obci vystřídalo hned několik. Byla mezi 
nimi i jedna žena, která vyučovala převážně ruční práce. Kromě ředitele a učitele 

navštěvoval školu ještě pan farář, který zde dával dětem hodiny náboženství. 

i Ju"r>a, J.; P a m č t i o s a d n a K o l í n s k u . Kolín 1915, s. 37. 
i £ n | h y obecního zastupitelstva Tři Dvory 1885-1905. 
^"'hy obecního zastupitelstva Tři Dvory 1885-1905. 
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Tabulka č. 1 Jedni z prvních třídních učitelů ve Třech Dvorech 

Působil od-do Jméno a příjmení 

5.2.1883-1.9.1886 Josef Dynybyl 

1.9.1886-31.6.1891 Josef Novotný 

1.9.1891-1.12.1892 Vojtěch Příhoda 

1.1.1893-31.8.1897 Václav Žoudlík 

1.9.1897-15.9.1904 Josef Visinger 

15.9.1904-28.2.1914 Jan Doležal 

11.9.1911-31.8.1912 Jaroslav Strnad 

1.3.1914-1.9.1914 Ladislav Mencl 

1.9.1914-25.2.1915 Karel Mádle 

25.2.1915-31.8.1919 Marta Vaničková 

1.9.1919-1.9.1924 Jaroslav Verner 

1.9.1924-28.2.1927 Josef Píchá 

1.9.1924-1.9.1925 Josef Stejskal 

Další významnou památkou obce je místní kaple. Ač jsou Tři Dvory 

poměrně velkou vsí, nemají svůj vlastní kostel. Je to nejspíš dáno i tím, že zde bylo 

zřejmě málo opravdu bohatých sedláků, kteří by se stali sponzory stavby. I přesto se 

zde našlo několik velmi zbožných lidí, kterým přítomnost svatostánku chyběla. 

Jedním z nich byl výměnkář Jan Novotný z č.p. 26. Tomu se zdál dřevěný chátrající 

křížek na návsi opravdu nedostačující a vyjádřil své přání, aby měla obec alespoň 

kapličku. V té době měl Tři Dvory na starost farář Jan Svoboda, který zde působil 

od roku 1848. Každý týden jezdil do zdejší školy vyučovat náboženství. Myšlenka 

Jana Novotného se mu zamlouvala, ale upozornil ho, že bude na jeho zodpovědnost 

sehnat dostatek sponzorů pro stavbu. Jan Novotný se iniciativně úkolu ujal. Hlavní 

částka na stavbu kaple šla z jeho vlastních zdrojů, další, kdo výrazně přispěl, byl 

František rytíř Horský z Horskysfeldu, který byl velkým ctitelem rolníků, a proto 
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neodmítl prosbu Novotného a přispěl na stavbu padesát zlatých. Rytíř Horský 

pocházel z nedalekých Býchor a byl to velmi pokrokový a štědrý člověk. Další 

peněžitý dar získal Novotný od Antonie Poborské, třídvorské rodačky. Bezdětná 

svobodná žena darovala kapli část svého majetku, aby se tam za ní jednou modlili. 

S těmito prostředky mohla být stavba realizována. Roku 1851 již měla obec svou 

kapli, která nesla jméno Rodičky Boží. Malá jednoduchá stavba začala brzy plnit 

svůj účel. Janu Novotnému to ovšem stále nestačilo, chtěl povznést Tři Dvory ještě 

na vyšší úroveň. Žádal na Svobodovi, aby bylo vsi umožněno na svátek Nebevzetí 

Pany Marie, tedy 15. srpna, konat ve vsi pouť se mší svatou. Tři Dvory spadaly pod 

konárovickou faru, takže bylo na Konárovicích , jak rozhodnou. Svoboda se rozhodl 

za Tři Dvory přimluvit právě u konárovického hraběte Harracha, který sídlil na 

tamním zámku. Ti dva spolu poobědvali 9. května 1860 a Harrach nakonec slíbil, že 

se bude snažit věci napomoci. 17. června 1863 byl vydán dekret, kde se dovoluje 

15. srpna sloužit mše svatá s kázáním ve Třech Dvorech. První pouť se tedy konala 

15. srpna 1863 a mši sloužil kaplan ze Starého Kolína. Původněji měl sloužit farář 

z Kolína, ale ten se nemohl kvůli neodkladné záležitosti dostavit.7 Kaple patřila pod 

správu Konárovic až do roku 1897, kdy byla 11. září přiřazena pod správu obce. 

V současné době spadá opět pod konárovickou faru. 

Prvních varhan se kaple dočkala až roku 1890. Obec je zakoupila, aby 

doprovázely zpěv při mších. V té době působil totiž v obci učitel velmi nadaný na 

zpěv a právě hru na varhany. Ktéto činnosti vedl i své žáky, a proto se je obec 

rozhodla podporovat. V roce 1892 musela kaple prodělat první velkou opravu, 

Protože bylajiž velmi zchátralá. V roce 1895 byl zakoupen nový obraz nad oltář.8 

Kromě kapličky se v obci n a c h á z í ještě dva křížky. Jeden byl postaven roku 

1867 po prusko-rakouské válce. Byl umístěn u hlavní silnice a původně byl 

dřevěný. Okolo něho byly vysázeny lípy a místu se říkalo „U božských muk". 

V roce 1892 byl již vlivem přírodních podmínek velmi zchátralý a proto ho obec 

nahradila křížkem železným na kamenném podstavci. Z důvodu rozšiřování se obce 
byl křížek v roce 1924 přesunut před místní hřbitov, protože v místě, kde stával, 
měla vést nová ulice. Lípy, které kolem něho stály celých dlouhých 57 let, musely 

, pobodá, J.: Účetní kniha zádušní kaple Třídvorské. 
^ • h y obecního zastupitelstva Tři Dvory 1885-1905. 
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být vykopány a nové se již nevysázely.9 

Obec má ještě druhý křížek ve své západní části, který si nechali postavit 

místní katolíci ze sbírky, kterou k této příležitosti uspořádali v roce 1894. Místo pro 

jeho umístění vybral sám farář. Kříž je též železný a vcelku podobný svému 

staršímu předchůdci, jen s tím rozdílem, že má okolo sebe ještě okrasný železný 

plůtek. Ten byl původně dřevěný, ale kvůli svému špatnému stavu byl v roce 1910 

nahrazen právě okrasným železným.10 Oba křížky stojí v obci dodnes a v minulém 

roce prošly rekonstrukcí. 

Mezi další významné památky patří místní hřbitov, který byl založen v roce 

1881. Než si obec postavila tento svůj vlastní hřbitov, pochovávalo se v Kolíně na 

Zálabí, kam Tři Dvory po této stránce patřily. Poměrně zajímavé je, že pro místo 

hřbitova byl v obci zvolen prostor u hlavní silnice na severní straně vsi, kde již 

z dob pravěku bylo nalezeno p o h ř e b i š t ě . Stavba byla provedena na náklady obce a 

za bezplatné pomoci místních občanů. Již v roce 1882 se zde pohřbívalo. Od té 

doby si také vedla obec hřbitovní protokol a to až do roku 1979. Z těchto knih se 

můžeme dovědět datum ú m r t í , jméno z a m ř e l é h o , adresu, zaměstnání, rodinný stav, 

věk, důvod úmrtí, datum pohřbu atd. Jednou z důležitých informací bylo i vyznání 

zemřelého, neboť podle toho bylo určeno oddělení na hřbitově, kde bude uložen, 

aby se tak i po smrti oddělili katolíci od evangelíků a jiných církví.11 

V roce 1913 byla na hřbitově postavena márnice. Stavba byla obci nařízena, 

protože pokud bylo u některého z e m ř e l é h o potřeba provést pitvu, v chudobinci nebo 

v hasičském skladišti a místo pitevního stolu se používaly staré dveře. To 
. • i ' Hňctniné Původní márnice, kterou obec samozřejmě nebylo příliš hygiemcke a ani důstojné. 

Postavila za 1800 K, stojí na hřbitově dodnes. 
, , , , - i r rm&ířpní hřbitova vykoupením okolních 

V průběhu let docházelo i k rozsirem nrunu j 

P o z e m k ů . Hřbitov měl od svého z a l o ž e n í také hrobaře, který měl na starost kromě 

Pohřbívání i dozor nad hřbitovem. Tím p r ^ í m byl jmenován v roce 1882 Josef 

Kratochvíl, č.p. 86, po něm funkci převzal jeho stejnojmenný syn. V roce 1917 byl 

v pořadí třetím h r o b a ř e m jmenován místní strážník Josef Stela. 
1 i ; ctnníidu 1949 bylo na hřbitově pochováno 

Podařilo se mi zjistit, ze do 1. listopadu i w uy 

.Knihy obecního zastupitelstva Tři Dvory 1 8 8 5 : 1 9 0 5
s 

,, Knihy obecního zastupitelstva Tři Dvory 1885-1905. 
;; Hřbitovní protokol pohřbených a hrobů v obe. Tři Dvory od roku 1882. 

Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. 1. s. 40. 
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704 osob, z toho 216 mužů, 245 žen a 243 dětí. Z toho devět lidí spáchalo 

sebevraždu, čtyři lidé se utopili, tři podlehli otravě alkoholem, dva byli zavražděni, 

jeden zabit bleskem, tři lidé byli otráveni, dva přejeti vlakem a dva zahynuli při 

motocyklové nehodě. Tři duševně choří lidé, podlehli své nemoci, dva zemřeli na 

popáleniny a osmnáct dětí se narodilo mrtvých. Ostatní lidé zemřeli buď přirozenou 

smrtí, nebo na následky nějaké nemoci.13 Oběti obou světových válek jsem 

vynechala, neboť o těch pojednávám v jiných kapitolách. 

V obci se nachází také pomník padlých v první světové válce. Pomník byl 

postaven v roce 1921 na školní zahradě. Organizaci stavby měl na starosti řídící 

učitel Alois Drábek. Finančně se na stavbě podílel obecní úřad spolu se všemi 

organizacemi, které v obci působily. Z vybraných prostředků byl zakoupen 

kamenný podstavec za celkem 2000 Kč a místní kameník Josef Výborný, č.p. 127, 

ho zdarma upravil do současné podoby. Pomník byl slavnostně odhalen v den 

výročí samostatnosti Československa, 28. ř í j na , v neděli ve dvě hodiny odpoledne. 

K t é příležitosti byl uspořádán slavnostní průvod obcí. Významní místní občané 

pronášeli slavnostní proslovy a děti zpívaly českou hymnu. Na odhalení byl pozván 

i jeden host, kterým byl kolínský úředník Gustav Šálek, který v roce 1914 přivezl 

do obce mobilizační vyhlášky.14 

V roce 1938 byl k příležitosti dvacátého výročí samostatnosti 

Československa na hlavní návsi n kapličky založen parčík, v nčm byl postaven 

památník T. G. Masarykovi a zobou stran vysázeny dvě lípy, kdy jedna nesla 

jméno E. Beneše a druhá M. R. Štefánika. K této příležitosti byla sepsána pamětní 

listina o Třech Dvorech v uplynulých letech, která byla vložena do cínového 

pouzdra a zazděna do podstavce pomníku pro věčnou památku příštím generacím. 

Další pamětní listina byla ukryta pod podstavec památníku v roce 1945, tentokrát na 

počest o s v o b o z e n i o d o k u p a c e . Parčík se d o c h o v a l i s l ípami, i k d y ž n e v p ů v o d n í 

V s e d m d e s á t ý c h l e t ech byl j i ž v tak 
Podobě, ale pomník na návsi již nestojí. \ sedmoesa.y 

d e z o l á t n í m stavu, ž e byl odstraněn. N i k d o v té d o b ě asi netuši l n ic o u b y t ý c h 

l i s t inách, takže j e j i c h dalš í o s u d j e n e z n t a ý Zře jmě by ly z l i k v i d o v á n y s p o l e č n ě 

s Pomníkem.15 

protokol pohřbenýchThrobů v obci Tři D v o ^ o d rok u 1882. 
« přečká , J , Pamětní kniha obce Tří Dvorů I. Sv. L ». 107-108. 
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10. Lidové zvvkv a obvčeie ve Třech Dvnrp^h 

Zvyky, tradice a slavnosti jsou též nedílnou součástí historie Třech Dvorů. 

Já osobně považuji lidové tradice za odkaz, který nám zde zanechali naši předkové 

a myslím si, že my bychom je měli udržovat, abychom je předávali opět dalším 

generacím. Možná mohou někomu znít mé myšlenky příliš naivně a idealisticky a 

nebo se může dokonce zdát, že tomuto tématu přikládám příliš velký význam. Jsem 
v§ak přesvědčena, že je na místě se touto otázkou zabývat, protože lidové zvyky 

Jsou neodmyslitelnou součástí naší kultury a historie a bylo by velkou ztrátou pro 

nás všechny, kdyby úplně vymizely z našeho podvědomí. 

Než přikročím k vlastnímu psaní, tak jsem se zamyslela nad tím, proč to, co 

bylo za našich babiček a dědečků naprostou samozřejmostí, bylo už za našich 

rodičů kolikrát něčím výjimečným a za naší generace ledacos z toho považujeme za 

zcela neskutečné a neznámé. 

Hlavní roli zde hraje nejspíš společenská situace. Na počátku 20. století 

neměli lidé na venkově ani televizi, ani rádia a ani počítačové hry a internet. 

^Čtšinu jejich času zabírala práce na poli, neboť obce byly převážně zemědělsky 

zaměřeny. Výjimkou nebyly ani Tři Dvory, neboť téměř všichni obyvatelé byli 

zaměstnáni v zemědělství. Volného č a s u jim tedy nezbývalo příliš, ale ten co měli, 

chtěli využít co nejlépe. Hlavně se chtěli bavit a to především společensky. Jenže 
m ěsto bylo daleko, městské plesy a divadla příliš drahá a ani vhodné oblečení 

většinou neměli. A tak se rozhodli zůstat raději mezi svými a vytvářet si vlastní 
p l esy, divadla a slavnosti, nebo pokračovat v těch, které znali již od svých předků. 
L i d é té doby lidovými zvyky, tradicemi a slavnostmi přímo žili. Představovalo to 

jejich veškerý společenský život, zábavu a hru. A to je právě pro lidi každé doby 
nePostradatelné. Každý potřebuje občas opustit svoje „zajeté koleje" a ponořit se do 
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světa hry, vzít si na sebe podobu někoho jiného prostřednictvím masky nebo 

převleku, pobavit se s přáteli, zatancovat si, ukázat ostatním, co umí. 

Poněkud ohrožen byl kulturní život obce za okupace, ale hned po 

osvobození se lidé opět vrátili k dodržování lidových zvyků a slavností. Ani období 

komunismu na tom příliš nezměnilo, většina obyčejů byla i nadále udržována. 

A proč tedy dnes toto všechno mizí? Protože dnešní lidé mají mnohem více 

možností, jak trávit svůj volný čas. V každém domě je minimálně jedno auto, takže 

i vzdálenější město je mnohem dostupnější a s ním i možnosti, které lidem skýtá. 

Také je trendem doby, že se lidé spíše uzavírají ve svých domovech, volné večery 

tráví před televizory. Chrání si své soukromí, nechtějí si je nechat ničím narušit a 

rozhodně odmítají dělat navíc jakoukoliv práci, natož tu, za kterou je nečeká žádná 

Peněžitá odměna. A příprava tradičních rituálů a slavností přesně takovou oběť 

očekává. 

Jak je tedy vlastně možné, že i přes nepřízeň doby jsou stále ještě v tolika 

obcích na Kolínsku zvyky dodržovány? Kdo je tedy oním nositelem této kultury? 

Jsou to určitě místní spolky, školy, školky a též mládež. Takže z toho usuzuji, že 

Pokud by právě tyto organizace chyběly, nebyly by udržovány ani lidové zvyklosti. 

Od konce 19. a počátku 20. století působilo v obci Tři Dvory hned několik 

dobrovolných organizací a spolků. Na prvním místě je jistě třeba jmenovat oddíl 

místních fotbalistů SK Tři Dvory, který vznikl již v roce 1900 a dodnes je jedním 
2 °ejaktivnějších organizátorů v obci. Zásluhou sportovců byl u nás pořádán např. 
masopust, maškarní ples, staročeské máje, memoriál Luďka Kratochvíla atd. Další 
v Pořadí je místní organizace dobrovolných hasičů, založená již roku 18871. Mezi 

^ téry společenského života patří i spolek myslivců a žen sdružených pod 

Mezinárodní organizací Červeného kříže. 

V obci také působil ochotnický spolek, který měl své počátky též již na 

Počátku století. Jeho původní název byl „Jelínkova divadelní společnost", ale 
V Pozdější době se přeměnil v „Ochotnický spolek Aloise Drábka". Scénáře svých 

Představení si psal sám a za divadelní prkna mu sloužil hostinec a v létě se hrálo i 

P°d Širým nebem na místě zvaném „Na hliníku". Kromě divadelní společnosti byly 

K n % obecního zastupitelstva Tři Dvory 1885-1905. 
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ve Třech Dvorech i dva pěvecké spolky s jen o něco kratší tradicí. První z nich byla 

„Švitorka", jejímiž členy byli hlavně mladší občané a tím druhým byli 

„Tramtaráci". To byl čistě mužský pěvecký spolek, jehož členy byli převážně ti 

starší, ve většině případů již důchodci. Zpívali speciálně Kmochovu hudbu a své 

„tréninky" měli pravidelně v místním hostinci, kde se k jejich zpěvu s radostí 

přidávali i ostatní. Jak divadelní, tak hudební spolky se též hodně podílely na 

společenském dění obce. Při různých příležitostech měly svá vystoupení, která 

bezesporu patřila k těm oblíbeným. 

Velkým nositelem tradic v obci je i místní mateřská škola. Samo její 

zaměření má vést děti k tomu, aby chápaly a rozuměly významu zvyků a aby se 

aktivně podílely na jejich udržování. Paní učitelky se hodně angažují na pořádání 

slavností a to hlavně těch pro děti. Vedle nich je tu i obecní úřad, který podporuje 

udržování místních tradic z plných sil a to hlavně svými finančními prostředky. 

Tím jsem vyjmenovala hlavní aktéry našeho společenského života. Vždy zde 

byli a stále jsou, aby se podíleli na udržování toho starého, stojí i za renesancí toho 

zapomenutého a u zrodu toho nového. Ovšem ještě je tu jeden prvek bez kterého by 

nebylo ani většiny slavností. Tím prvkem je místní hostinec. Neboť bez hospody 

není ani plesů, ani zábav a ani ničeho jiného. Hospoda stojí na každé vesnici 

v centru veškerého dění. Slouží jako shromaždiště lidí, vše co potřebujete sehnat se 

sežene právě zde, všichni vám vždy ochotně poradí a pomohou, projednávají se tu 

také důležité věci týkající se života a událostí v obci a hlavně se zde pořádá většina 

představení, slavností pro děti i dospělé, plesy a zábavy. Také z toho vyplývá, že 

další podmínkou pro udržení lidových zvyků je potřeba dobrého fungování obecní 

hospody. Což byl u nás jeden čas velký problém, neboť na přelomu 80. a 90. let se 

místní hostinec uzavřel, a i když v obci je několik dalších podobných zařízení, tak 

žádné nemělo velký sál, ve kterém by se mohla obec scházet a pořádat zde své 

slavnosti. Proto také v této době mnoho tradičních rituálů vzalo za své. V roce 2006 

byla Stará hospoda znovu slavnostně otevřena a s ní se vracíme ke starým zvykům a 

slavnostem, což přispívá i k renesanci kulturního života v obci. 

A nyní již přecházím ke konkrétním slavnostem, které se ve Třech Dvorech 
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v průběhu celého roku konají. 

Za první den nového rokuje považován 1. leden. K tomuto dni se váže hned 

několik pověr. Lidé věřili v pořekadlo J a k na nový rok, tak po celý rok", a proto se 

vždy právě v prvním dnu nového roku snažili chovat k sobě slušně a nehádat se. 

K obědu se na nový rok vařila čočka, aby se lidí držely peníze. Příbuzní a sousedé 

se chodili navštěvovat a přáli si štěstí a zdraví v novém roce. S velkou oblibou si 

lidé dávali novoroční předsevzetí a hned první den se je snažili dodržovat. Většina 

těchto zvyků se v Třech Dvorech dochovala dodnes. 

Dalším významným dnem v lednu byl svátek Tří králů. Na tento den se 

v obci konala obchůzka. Ves obcházel pan učitel s žáky, kteří měli kostýmy Tři-

králů. Převleky bývaly obyčejně v e l m i jednoduché, koruna na hlavě byla vyrobena 

z papíru, vousy z koudele, roucho nahrazovala dlouhá bílá košile přepásána 

provazem, nebo černou stuhou a třetí král měl pochopitelně začerněné tváře. Nad 

dveře domu psali písmena K M B a datum. Odříkali nějaké říkanky a požehnali 

domu a za to dostaly výslužku, čímž si pan učitel přilepšoval.2 Tímto dnem vlastně 

končil cyklus vánočních svátků a bylo zvykem, že se odstrojoval vánoční 

stromeček. 

Do přechodného období mezi zimou a jarem patří masopust. Začíná hned po 

svátku Tří králů a je každý rok různě dlouhý, od jednoho do dvou měsíců a trvá až 

do popelce. Popeleční středa pak zahajuje čtyřicetidenní půst, který končí na 

Velikonoce. A protože datum Velikonoc je pohyblivé, mohla být Popeleční středa 

od 4. února do 10. března. Masopust patří tedy více do zimního období. Je to čas 
• i ' u uáiil a nevázané veselosti. V té době se na zabíjaček, vepřových hodů, vesnických balu a nevazanc 

vesnici dříve konalo nejvíce svateb. Věřilo se, že sňatky uzavřené v masopustě 

budou šťastné a dlouho vydrží. Lidé měli také ještě dost zásob a masa ze zabíjaček 

na pořádnou svatební hostinu a na výslužku pro celou vesnici. 

Oblíbenou zábavou v obci bylo konání masopustních průvodů. Tradičními 

maskami byli kominíci, prasátka, šašci, koně, medvěd, ženich, nevěsta, bába 

s dědkem v nůši, policisté a král masopustu. Dříve se průvodů účastnili i speciálně 

Připravené alegorické vozy tažené koňmi. Průvod obcházel celou ves a zastavoval 

2 Podle sdělení poskytnutého paní Marií Hájkovou z Kolína ze dne 17. listopadu 2004. 
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se u jednotlivých domů. Tam masky policistů sehrály scénku, při které chtěly 

zatknout obyvatele domu. Ti měli šanci vykoupit se, a proto přispívali maskám do 

kasičky, nabízeli jim smaženice, někde koláče a hlavně alkohol. Velkou roli pak 

hráli kominíčci, kteří se žebříčky a koštětem začali obíhat celý dům a často se 

dostali i dovnitř a vše, co se dalo sníst, odnesli. Bylo lepší dům uzamknout. Průvod 

končil u hostince, kde se konala taneční zábava v maskách. Kromě účastníků 

průvodu sem přicházeli i ostatní lidé, též v převlecích. Do půlnoci masky tančily a 

před všemi skrývaly svou pravou totožnost. Po půlnoci se zatroubilo a docházelo k 

odmaskování. 

Ve Třech Dvorech se v tomto období konalo hned několik plesů. Byl zde 

ples myslivecký, hasičský, zahrádkářský, ples Červeného kříže, mládežnický a 

sportovní, zvaný maškarní. Před každým plesem obcházeli zástupci spolku ves a 

prodávali vstupenky a lístky do tomboly. Bylo zvykem, že i ten, kdo neměl 

v úmyslu se zúčastnit plesu, si lístky koupil, aby přispěl organizátorům. Nejhůře na 

tom byl spolek, který svým plesem uzavíral sezónu. V tu chvíli byli lidé již obvykle 

finančně vyčerpaní ze všech těch příspěvků a moc už se jim nechtělo přispívat. 

I když se příchod jara datuje na 21. března, v Polabí obecně, tedy i v obci Tři 

Dvory, se datum jara neoficiálně stanovil už na počátek března. Souviselo to hlavně 

se zemědělským zaměřením obce. I zde platilo sice přísloví „Březen za kamna 

vlezem", ale pro zdejší sedláky to byl spíše povel „Z kamen slezem a na polích a 

zahradách pracovat začnem." V tomto období se od pradávna začínalo orat, sít 

obiloviny, mák, mrkev, jetel a v sadech se roubovaly mladé stromky. Se 

zemědělstvím bylo spojeno i hodně starých pranostik, které se dodnes tradují mezi 

Kdmi. Tak například: „Březnový sníh zaorati jest jako když pohnojíš." Nebo: 

»Suchý březen, studený duben a mokrý máj ve stodole bude ráj."A nakonec takové 

varování: „Březnové slunce má krátké ruce, ale nezřídka březnový sníh dokázal 

způsobit velké škody na budoucí úrodě." 

Hlavním svátkem jara jsou Velikonoce. Oslavy podobné Velikonocům 
v dnešním slova smyslu jakožto nej významnějšího křesťanského svátku spojeného 
s umučením a vzkříšením Ježíše Krista byly známé již v pohanských dobách jako 
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vítání jara, v předkřesťanské době patrně navazovaly na židovský pesach, památku 

vysvobození Židů z egyptského zajetí. Způsob výpočtu Velikonoc se ustálil koncem 

6. století na termínu po jarní rovnodennosti v neděli po prvním jarním úplňku. Tato 

neděle může připadat na poměrně široké rozmezí od 22. března do 25. dubna. 

Období před Velikonocemi se nazývá postní čas, který trvá čtyřicet dní od 

Popeleční středy do Božího hodu velikonočního. V tomto období bylo důležitých 

především šest postních nedělí, ke kterým se vázaly určité zvyky. Každá neděle 

měla své liturgické jméno a ještě většinou několik lidových názvů lišících se podle 

oblasti. Ve Třech Dvorech se vžilo pro první neděli pojmenování pučálka, druhou 

černá, třetí kýchavná, čtvrtou družebná, pátou smrtná a poslední šestou květná. 

První neděle měla svůj název odvozený podle pokrmu z namočeného a 

usmaženého hrachu, který se tento den připravoval. Družebná neděle byla ve 

znamení uvolněnějších mravů, kdy se mohla mládež volně ve vsi scházet a vesele se 

bavit. Smrtná neděle byla spojena s vynášením paní Zimy, neboli smrtky či 

Morany. Jde o starý pohanský zvyk, který byl spo jen s koncem zimy a počátkem 

jara. Podle zápisů v místní kronice a podle vyprávění pamětníků jsem zjistila, že 

vynášení smrtky bylo dříve organizováno panem řídícím a jeho žáčky nebo místní 

mládeží. V současné době tento úkol převzala třídvorská mateřská škola. Před 

samotným slavnostním dnem bylo období příprav, kdy se vyráběla paní Zima a děti 
v, , , .v, , -v, 1 t ^ r r , ; cp s ní budou loučit. Morana je látková 

se učily básničky a písničky, se kterými se s ni d u u u , , , . m ' „ „ ,;nhě oblečenou starou košili, většinou 
postava vycpaná slámou nebo senem, ma na sooe ooiccc 

v , , , , i halenka se sukní. Přes sukni je ještě 
převázanou mašlí, aby to vypadalo jako haienKa 

navázána zástěrka ušitá z nějaké staré látky. Na hlavě má šátek a děti jí malují 

obličej, který je obyčejně velmi přísný až zlý. Takto připravená postava se nakonec 

Přiváže na dlouhý dřevěný kříž a může se vyrazit. Průvod s Moranou šel přes 

vesnici k Labi, kde byla vhozena do řeky a většinou před tím ještě zapálena. Průvod 

cestou recitoval říkanku na přivítání jara: „ Zimu nesem ze vsi, nové jaro do vsi!" 

Známý je i zvyk spojen s květnou nedělí. Každá žena měla mít tento den na 

sobě oblečeno něco nového, aby celý rok kvet l , Obvyklý byl nový klobouk, boty, 

nebo šaty. Chodilo se také do kostela se snítkou kočiček, kterou pan farář posvětil a 
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které se dávaly v domech za kříž nebo malý obrázek svatého. Ty loňské se naopak 

sundaly a spálily. Také se často snítka jívy zapichovala na okraj pole, aby ten rok 

byla dobrá úroda.3 Do dnešních dnů zůstalo zvykem, že se na květnou neděli lidé 

vydávají do okolí a nařežou si tam pár proutků jívy, které si dají do vázy a mají je 

tak připravené na nadcházející svátky. 

Květnou nedělí také začínal pašijový týden, poslední v postním čase před 

Velikonocemi. Všechny dny v tomto předvelikonočním týdnu mají svá jména a 

vztahují se k nim obyčejně nějaké zvyky. Pondělí je „modré" a úterý „šedivé", ale 

tyto názvy se u nás nepoužívají. Pašijový týden si lidé obyčejně uvědomují až od 

„škaredé středy", kdy už počítají dny do příchodu Velikonoc. Na škaredou středu 

totiž vrcholí přípravy v podobě velkého uklízení domácností. Proto se jí prý také 

říká škaredá, neboť tato činnost není nikým oblíbená. Platí i pořekadlo, že na 

škaredou středu se nemá nikdo škaredit, protože by se pak škaredil každou středu 

celý rok. Takže i přes nepříjemné gruntování by se ženy měly snažit usmívat, aby se 

toto pořekadlo nevyplnilo. 

Zelený čtvrtek byl ovšem ve všech místních domácnostech oblíbený. Říká se 

totiž, že tento den musí člověk sníst něco zeleného, aby byl celý rok zdráv a tak je 

nej častějším pokrmem nádivka z prvních jarních kopřiv. Toto jídlo je opravdu 

oblíbenou pochoutkou a lidé dodnes věří, že jim dodá sílu a zdraví. Od tohoto dne 
by se měl také začít pít kopřivový čaj, aby se pročistila krev a tělo se zbavilo všech 

nečistot. 

O bílé sobotě se obyčejně pečou koláče, mazance, beránci a zdobí se 

napečené perníčky. Také domy se zdobí zelenými snítkami, na kterých jsou 

zavěšená různě malovaná vajíčka. Na Velikonoční neděli se pak malují vejce a žehlí 

niašle pro chlapce na pomlázky. 

A pak už přichází Velikonoční pondělí. Na to se nejvíce těší malé děti a 
mladí hoši. Pomlázka neboli koledování je spojeno s chozením vesnicí dům od 
d°mu. Obchůzky se účastní děti a muži všeho věku. Děvčata mohou chodit na 
k°ledu asi tak do deseti let. Koleduje se s pomlázkou z vrbových proutků. Někdo si 

j í koupí, někdo uplete a někdo má svou tradiční již letitou pomlázku, která je 

P °dle sdělení poskytnutého paní Marií Hájkovou z Kolína ze dne 17. listopadu 2004. 
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ozdobena velkým množstvím mašlí. Platí, že čím více pentlí, tím úspěšnější 

koledník. Koledníci chodí do domů, kde jsou otevřená vrátka a odemčené domovní 

dveře na znamení, že jsou vítáni. Mladá děvčata, jejich maminky i babičky musí 

vyšlehat pomlázkami, aby byly celý rok zdravé, veselé a pilné. Přitom koledníci 

recitují nějakou tradiční velikonoční koledu. Malí koledníčci dostávají za odměnu 

malované vajíčko, perníková vajíčka a většinou ještě čokoládového zajíčka. 

Velkým koledníkům uváže každá dívka na pomlázku mašli a ještě jim musí nalít 

štamprlátko alkoholu, bez kterého by se to zřejmě neobešlo. Po poledni koledování 

končí. Přicházejí už jen známí na posezení. 

Neméně významným svátkem jara je i slavnost spojená s 19. březnem a 

svátkem Josefa- Jméno Josef bylo nejčastěji dávaným jménem ve Třech Dvorech a 

proto tento den slavila většina občanů svátek, a aby byl důvod pro slavení i těch 

ostatních, konal se na tento den průvod obcí a Josefovská, tedy první jarní zábava. 

Průvod byl složen z mladých svobodných dívek, které včele s hudbou a 

v doprovodu ostatních spoluobčanů, hlavně dětí, obcházeli vesnici a u každého 

domu, který obýval nějaký Pepík se zastavilo. Jmenovaný vyšel před dům a 

s jednou z dívek si zatančil v kolečku tvořeném ostatními účastníky. Potom musel 

muzikantům a své tanečnici nabídnout štamprlátko něčeho na zahřátí a pokračovalo 

se k dalšímu domu. Průvody se konaly vždy v krojích, které měla původně obec 

vlastní. V pozdějších letech si na podobné příležitosti půjčovali kroje v kolínské 

Půjčovně.4 

Po průvodu se pokračovalo ve slavení v místním hostinci, kde se pořádala 

Josefovská zábava. Tančilo a pilo se až do brzkých ranních hodin. Při zábavě 

Probíhala i tombola, které se výjimečně mohli účastnit jen vybraní. A to 

samozřejmě Josefové. Takže každý Jožka si přinesl z tancovačky ještě dárek 
k svátku. 

Mezi březnové slavnosti patří ještě dvě události, které v dřívějších dobách 
měli v životě obce své nezastupitelné místo, ale v dnešní době se už ani jedna z nich 
neslaví. Tou první jsou narozeniny našeho prvního pana prezidenta T. G. Masaryka 

P °dle sdělení poskytnutého panem Josefem Hájkem z Kolína ze dne 17. listopadu 2004. 
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připadající na 7. března. Podle zápisů v kronice se tento svátek slavil od roku 1919 

až téměř do 70. let. 20. století. Na počest pana prezidenta si připravovali kulturní 

představení děti a po nich oblíbení ochotníci, kteří pro tuto přílež nastudovali vždy 

nějakou hru s tématem z jeho života. 

Tou druhou událostí byl Mezinárodní den žen 8. března. Místní kronikář 

zaznamenal v jedné z pamětních knih svůj názor na tento svátek. Dovoluji si říci, že 

zmíněná citace plně vystihuje přesný průběh MDŽ, a proto zjevně není divu, že 

hned po roce 1989 byl zrušen. „Oslava Mezinárodního dne žen se konala v místním 

hostinci za velké účasti žen i jejich mužů. Po oslavě se konala taneční zábava. 

Nutno poznamenat, že oslavu svého svátku si musí ženy zajistit samy... finanční 

prostředky si získávají sběrem starého papíru a textilu."5 

Po březnu pak přichází duben, ve kterém jsou nej důležitější jeho první a 

poslední den. 1. duben je spojován se vší dovolenou legrací. Na apríl se snažili lidé 

co nejvíce scházet a nachytávat se na různých legráckách. Hlavně děti se snažily 

vyvést z míry své rodiče a učitele. Ten, komu se podařilo někoho nejvíce napálit, 

byl najednou všemi uctíván a o jeho úspěchu se ještě dlouho mluvilo. 

Ovšem o mnoho významnější je poslední dubnový večer. Ten je věnován 

pálení čarodějnic. Asi dva týdny před jmenovaným večerem chodily děti do lesa a 

sbíraly veškeré roští a spadané větve. Mládež se dohodla s majiteli lesů, později 

lesní správou a mohla si odvést několik pokácených soušek, nebo polámaných 

stromů, které ležely v lese po nějaké vichřici. Dřevo jim pomáhal vozit z lesa vždy 

někdo z místních, kdo vlastnil povoz s koňmi nebo traktor. Ze sebraného materiálu 

se pak připravila hranice. Dřevo se řezalo na menší kůly, do nich se vyřezávaly 

zářezy, aby tam pasovaly jiné kůly a tak se poskládáním na sebe vytvořila 

pyramidovitá hora vyplněná výše zmíněným roštím. Hranice byla každý rok jinak 

vysoká a právě téma výšky bývalo často velkým sporem. Sousední vesnice, hlavně 

Veletov a Konárovice, s Třemi Dvory totiž každoročně soupeřily, čí bude vyšší. 

Na vrchol hranice se připevnila na kůlu přivázaná „čarodějnice". Byla 

podobná postavě, kterou vyráběly děti při vynášení paní Zimy. Tuto bábu však 

tvořila mládež, která se na její přípravě vždy pořádně vyřádila. Čarodějnice měla 

5 Dvořák J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů IV. Sv. IV , s. 46. 
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velký nos s bradavicí, někdy byla i vousatá a z pusy jí koukal jen jeden zub. 

Oblečení měla samou záplatu a na nohách sejí houpaly staré prošoupané boty. Tělo 

měla vycpáno slámou nebo senem a v ruce držela koště. 

Čarodějnice se ve Třech Dvorech konaly od pradávna „Na skalce", části 

obce, kde nejsou v blízkosti žádná obydlí, pouze pole, nedaleko ležící hřiště a 

hlavní silnice. Skalka je plácek s bažinatým podložím, to v případě problémů 

bránilo šíření se ohně směrem k obci. 

Samotná slavnost pálení čarodějnic začínala po setmění. Lidé se scházeli na 

místě u hranice a čekali na její zapálení. Největším zážitkem to bylo bez pochyby 

pro děti. Těm rodiče, většinou ale dědečci, museli na tuto událost připravit 

čarodějnická košťata nebo pochodně. Jednalo se o vrbová košťata obalená starými 

hadry napuštěnými v nějaké hořlavině. Po zapálení hranice se vždy čekalo až začne 

hořet i čarodějnice na vrcholku, pak přišel ten správný okamžik pro děti. Ty si 

zapálily svá košťátka a běhaly s nimi okolo hranice. I mládež měla své pochodně, 

které vyhazovala zapálené vysoko nad sebe. Ač to může vypadat dost nebezpečně, 

nikdy se nikomu nic nestalo. Nejdéle zůstávali u ohně mládí a to většinou až do 

rána, aby dohlédli na bezpečnost. Ještě druhý den dřevo hořelo a několik dalších 

dnů vše doutnalo, takže musela být Skalka stále někým hlídána, aby náhodou 

nedošlo k požáru. 

Podle záznamů v kronikách byla existence čarodějnic ohrožena jen jednou a 

to v roce 1970. Ten rok byla postavena hranice o základně pět metrů a výšce tři 

metry. Jeden z občanů, kterého měl kronikář zakázáno jmenovat, udal tenkrát 

mládež na VB v Týnci nad Labem, že jejich hranice je příliš velká a nebezpečná 

obci. To byl samozřejmě nesmysl, neboť v dobách předešlých dosahovala hranice 

někdy i šest až sedm metrů. Veřejná bezpečnost poslala do obce buldozer a ten 

hranici srovnal se zemí. A ještě ten den byli viníci obviněni a bylo proti nim 

započato trestní řízení. Mládež se ovšem nevzdala a postavila si novou menší 

Panici, která byla 30. dubna se vší parádou zapálena. Trestní stíhání bylo nakonec 

na Přímluvu NV zastaveno a udavač měl ještě dlouho poté velkou ostudu a všichni 

jím opovrhovali.6 

'Dvořák. > J.: Pamětní kniha obce Tří Dvorů III. Sv. III., s. 156-158. 
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Po 30. dubnu přišel 1. máj. Na tento den bylo a je zvykem, že každá žena 

musí být políbená pod rozkvetlou třešní. Dívka, která není na 1. května políbená prý 

uschne. Naopak děvče či žena, která svůj májový polibek dostane, bude kvést, to 

znamená vypadat dobře, celý rok. 

Květen je ovšem hlavně měsíc určený k pořádání staročeských májů. 

Bohužel ani tento svátek už nepatří v naší obci mezi ty živé, ale ve své době byl 

velmi významný, takže jistě stojí za zaznamenání. Jediné, co se z něho dochovalo, 

je stavění májek, ale i těch v poslední době výrazně ubývá. 

Staročeské máje mají počátek již vlastně o čarodějnické noci, kdy po půlnoci 

z 30. dubna na 1. května dávali chlapci dívkám, se kterými chodili, nebo těm, které 

se jim líbili májky. Májky jsou břízky, kterých jsou okolní lesy plné. Každý chlapec 

si vybral májku pro svou milou již dopředu a schoval si ji v lese, kde ji nejprve 

očistil a ořezal přebytečné větve, aby jí zbyla jen hezká košatá koruna. Při 

čarodějnické noci si pak každý pro svou ukrytou májku zašel, ozdobil ji barevnými 

nastříhanými mašlemi a většinou za pomoci kamarádů ji donesl před dům své milé. 

Tam buď vykopali díru v zemi, do které se májka upevnila, nebo ji museli přivázat 

k plotu. Obecně pak platilo, že čím větší, urostlejší a rovnější májka, tím větší láska. 

Byl to vlastně takový znak prestiže. Takže se často stávalo, že před domem stála 

krásná přes deset metrů vysoká rovná břízka. 

Ráno pak žádná dívka nemohla dospat a už s rozedněním se běžela podívat, 

zda letos dostala májku zrovna ona. I lidé z vesnice byli celí nedočkaví a po obědě 

se procházeli po celé vsi a dívali se, která dívka je zadaná a zamilovaná. Někdy se 

stalo, že děvče nevědělo, od koho májku dostalo a to pak bylo obrovskou záhadou a 

všichni se snažili vypátrat jejího ctitele, což se většinou nakonec podařilo. 

Májka má podobný v ý z n a m jako polibek pod rozkvetlou třešní. Dívka, která 

ji dostane bude celý rok kvést, bude krásná a šťastná. Májka se musí nechat před 

domem až do konce května a prvního června se sundává. Velkou výhodou je, pokud 

je částečně zakopána v zemi. Taková májka se pak mohla denně zalévat a odměnou 

bylo, že vydržela zelená až do konce měsíce. Jinak obvykle brzy uschnula. 

Staročeské máje se měli správně konat 1. května, ale často to bývalo o dva 
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týdny později. Jedinou podmínkou pro konání bylo, aby připadlo na jednu 

z květnových sobot. Okolní vesnice se vždy domlouvali na rozvržení dat, aby 

nebylo v jednu sobotu hned několik májů. V dnešní době už není problém se 

dohodnout, protože tato slavnost se drží pouze v několika vsích. 

Samotná příprava obnášela velikou zodpovědnost. Nejprve se vybrali dívky 

a chlapci, kteří měli tancovat tzv. „Českou besedu". Ti pak chodili několik týdnů 

před samotnou slavností do místního hostince, kde taneční sestavu trénovali. Jiní 

museli obstarat Krále. Ten byl nepostradatelnou součástí celé slavnosti, jednalo se 

obyčejně o smrk, který byl 25 až 30 metrů vysoký. Hoši si přivezli smrk z lesa a 

očistili jeho kmen od kůry a větví. Jen nahoře mu nechali bohatou zelenou korunu. 

Koruna se ozdobila barevnými fáborky a pod ní se zavěsil velký věnec ozdobený 

barevnými mašlemi. Takto upravený Král se donesl na náves, kde se upevnil do 

země. To se učinilo z pátku na sobotu před konanou slavností. Celou noc musela 

Krále hlídat skupinka mladíků, aby jim ho neukradli, nebo nepodřízli chlapci 

z okolních vesnic. Ti se o to samozřejmě každoročně snažili, ale v celé historii 

staročeských májů ve Třech Dvorech se to stalo snad jen jednou. Pokud ktomu 

však došlo, byla to ostuda pro celou vesnici. Hlídání krále bylo oblíbenou činností, 

na kterou se všichni chlapci moc těšili. Udělali si ohniště, na kterém opékali buřty, 

Pili pivo a leželi všude po zemi ve spacácích. A hlavně měli pocit důležitosti, že j,m 

byl svěřen tak velký úkol. 

V noci se ,aké musely rozvést májky ostatním dívkám, které je ještě neměly. 

Bývalo zvykem, že se májka dávala do každého domu, ve kterém bydlela žena. A to 

* byla svobodná, vdaná, mladá, stará, 61 ješté nemluvné. Tyto májky byly už 

Podstatné menší, spiše slabé a trochu křivé, ale i tak nadělaly hodně radost, 

S roznášením májek se zaéínalo po půlnoci. Protože Tri Dvory jsou poměrně velkou 

vsi, museli b*. mladici rozděleni do několika skupinek, aby stihli do rána vše 

Připravit. Vždy když přišla s k u p i n k a k domu, museli je obyvateié přivítat a hlavně 

à svou májku ozdobit a májovníkům nabídnout pohoštění. 

Jiná skupinka měla na staust chodit po vsi a před domy lidí psát vápnem 

rtzné slogany, které je přesně vystihovaly. Tito malíři měli většinou,,ž dopředu 
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dobře promyšleno, co komu napíší. Vtipné nápisy měly zůstat na ulicích, dokud je 

nesmyl déšť. Někdy se stalo, že se někoho poznámka příliš dotkla a ráno pak tajně 

aby ho nikdo neviděl, drhnul místo před svým domem vodou a sám si tam napsal 

mnohem lichotivější nápis. 

Samozřejmě i při takhle náročných nočních aktivitách musel někdo stále 

hlídat Krále, skupinky si většinou nějak střídaly služby. Ráno se nedočkavě všichni 

běželi podívat, zda zůstal král stát. Stateční hlídači se po probdělé noci odebrali 

domů, aby se umyli, vyspali a byli tak připraveni na nadcházející dění. 

Po poledni byl na řadě průvod obcí. Šla hudba, chlapci a dívky v krojích. Za 

nimi jel ozdobený vůz tažený koňmi a na něm byla umístěna šatlava a v ní uvězněn 

král. Tentokrát už ne smrk, ale skutečný vladař s korunou a červeným pláštěm. Za 

vozem šli dále soudce, kat a průvod uzavírali mladé družičky s mládenci. Během 

průvodu se k nim přidávali i ostatní obyvatelé obce a často i mnoho přihlížejících 

z okolních vesnic. Celý průvod chodil po vsi a zastavoval se u každého domu, kde 

byla májka a všechny ženy, dívky, ale i muži museli vyjít ven a za doprovodu 

hudby si s májovníky zatancovali. Okolo tancujících dvojic chodili dokola ostatní 

májovníci a zpívali. Majitelé domů museli mít také připraveno pohoštění pro 

muzikanty i zbytek průvodu. 

Závěr průvodu končil u Krále, kde se tancovala „Česká beseda". Po ní 

následovalo krátké představení, kdy byl král v šatlavě odsouzen soudcem, který mu 

přečetl všechna jeho provinění. Byly to většinou nějaké reakce na současnou 

politickou situaci, a čímž byly problémy hlavně za minulého režimu. Nakonec kat 

setnul odsouzenému hlavu. Mrtvého krále položili na vůz a odvezl se, následován 

celým průvodem i všemi přihlížejícími, do hostince. Tam mu byla do úst nalita živá 

voda, sklenka alkoholu, a on jako zázrakem obživl. Tím se zahájila májová zábava. 

V půlnoci byl vydražen Král-smrk. Většinou ho koupil někdo z místních a nechal 

stát na návsi až do konce května, někdy i déle. 

Kromě této slavnosti se v květnu také slavilo osvobození od německé 

okupace. Na počest konce války se v oknech vyvěšovaly státní vlajky. V místním 

hostinci byl vždy kulturní večer, na kterém vystupovaly převážně děti. Těch se týkal 

i 1 • červen a s ním spojen Mezinárodní den dětí. Ten je většinou pořádán na hřišti, 

začíná ráno a končí odpoledne. Pro děti je během celého dne připraven velmi 

bohatý program, na kterém se podílí hned několik složek obce. Místní hasiči 
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většinou připraví dětem ukázku své techniky. Velký význam při tom hrají i místní 

sportovci a paní učitelky z mateřské školy, kteří společně připravují různé hry a 

soutěže. Celá akce je moderována a sponzorována členy obecního úřadu. 

Odpoledne obvykle končí dětskou diskotékou pod širým nebem. 

S příchodem léta přichází i několik dalších slavností, zvyků a tradic. Na 

prvním místě bych ráda zmínila Sjezdy tří dvorských rodáků, které se konaly od 

roku 1965 a to každých pět let vždy na konci června nebo v červenci a trvaly vždy 

tři dny. Před každým sjezdem byly rozesílány pozvánky všem rodákům a lidem, 

kteří nějaký čas v obci žili. Pořadatelé se vždy snažili vymyslet co nejvtipnější a 

nejoriginálnější pozvánku.7 

Sjezdy byly pořádány obecním úřadem ve spolupráci se všemi místními 

spolky a na přípravách a samotném průběhu se podíleli samozřejmě i všichni místní 

občané. Před sjezdem se uklízela celá obec, upravovala se zeleň před domy, lidé 

spravovali rozbité chodníky, ploty a uvnitř domů se pouštěli do velkých úklidů. 

První den sjezdu se pozvaní hosté ubytovali u svých známých a příbuzných 

a pak se přesunuli do místního hostince, kde pro ně bylo nejprve připraveno 

vystoupení žáků MŠ a ZŠ. Děti měly připravenu řadu scének a písniček pro 

pobavení všech věkových generací. Další na programu byla beseda s místním 

kronikářem o historii obce. Četlo se z kronik a rodáci vzpomínali na různé události. 

Také se hovořilo o úspěších obce v posledních letech. 

Druhý den začínal prohlídkou fotografií a jiných dokumentů, týkajících se 

rozvoje a historie obce. Byly zde vystaveny i fotografie z různých místních akcí a 

též výrobky dětí. Potom následovala procházka po obci a jejím okolí. Večer byl 

věnován divadelnímu a hudebnímu představení. Místní ochotnický spolek si na tuto 

Příležitost nacvičil vždy nějaké nové představení. Se svou hudební vložkou 

nezapomněly vystoupit ani místní hudební spolky Švitorka a Tramtaráci. Večer byl 

ukončen taneční zábavou. 
Poslední den sjezdu byly na programu různé sportovní soutěže pro mládež i 

dospělé, které se konaly na místním hřišti. Po soutěžích následovalo přátelské 

fotbalové utkání. Na závěr byli rodáci pozváni na obecní úřad, kde se podepsali 
v Pamětní knize a dostali většinou nějakou upomínkovou listinu. 

7 v i z . příloha obr. č. 10. 
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Další letní slavností bylo pálení ohňů na počest smrti mistra Jana Husa dne 

6. července. Při slavnosti šla celá obec průvodem ke Skalce, kde byla postavena 

hranice ze dřeva, ovšem mnohem menší než na čarodějnice. Okolo ohně tancovala 

děvčata s chlapci a zpívali písně. Pak ti nejodvážnější skákali přes hranici a pokud 

se skok opravdu povedl byli odměněni hubičkou od své milé a potleskem od 
r 8 

přítomných přihlížejících. 

V červenci se ještě konal Memoriál Luďka Kratochvíla. Luděk byl jeden 

z prvních poválečných členů třídvorského fotbalového oddílu. Bohužel v nízkém 

věku zemřel na zákeřnou nemoc a od té doby byl na jeho počest a památku pořádán 

již zmíněný memoriál. Tento den se hrál velký fotbalový turnaj s okolními 

vesnicemi, pro vítěze byl připraven pohár a večer byl ukončen taneční zábavou 

sportovců. Druhý den odpoledne šli místní fotbalisté a představenstvo TJ k hrobu 

Luďka Kratochvíla, který je pochován na místním hřbitově. Tam byl položen věnec 

jako symbol toho, že v srdcích místních i dále žije.9 

Druhou srpnovou neděli slaví Tři Dvory pouť a to na den Nebevzetí Panny 

Marie, které je zasvěcena místní kaple. Už tak od středy před jmenovanou nedělí 

přijíždějí do obce pouťoví kočovníci se svými atrakcemi. Ty měly dříve stanoviště 

na návsi, později jim bylo vymezeno místo vedle budovy obecního úřadu a dnes 

stojí na hřišti. Pouť je skromná a malá s atrakcemi určenými spíše pro malé děti. Je 

to i doba, kdy se pečou pouťové koláče a známí a příbuzní se zvou na návštěvy. 

K sobotnímu pouťovému obědu se peče vepřové maso s knedlíkem a zelím a 

v neděli nesmí na žádném stole chybět husa nebo kachna. Také bylo zvykem, že 

děvčata a ženy si musely na pouť pořídit nové oblečení. Některé z nich si nechávaly 

šít nové šaty u místních švadlen. V nich se pak předvedly v sobotu večer na 

pouťové zábavě. Na tuto zábavu navazovala tzv. Sousedská, která se konala další 
sobotu. Ta bývala nej oblíbenější ze všech zábav v roce. 

V den pouti se dříve v obci konaly dožínky. Tento zvyk byl doménou 

sedláků a po nich ho ještě nějaký čas udržovalo místní JZD. Začínalo se většinou po 

obědě. Žebřiňák se na tuto příležitost ozdobil červenými mašlemi a ovázal několika 

Podle sdělení poskytnutého paní Marií Hájkovou z Kolína ze dne 17. listopadu 2004. 
Podle sdělení poskytnutého panem ing. Ladislavem Stolcem ze Třech Dvorů ze dne 1. března 2005. 
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snopky pšenice. Koně, kteří ho táhli byli také pěkně opentleni. Na voze jela děvčata 

v krojích, kluci a sokolové. Projelo se celou vesnicí a na návsi čekal na vůz starosta. 

Z vozu vystoupila vybraná dívka, která měla na hlavě věneček z pšenice proplétaný 

lučními květy. Na rukou nesla podnos s chlebem a solí. Starosta si z něj odkrojil 

krajíc, osolil jej a přede všemi snědl, aby bylo vidět, že mu chutná. Pak se tancovala 

beseda a nakonec byl celý večer ukončen pouťovou zábavou.10 

V létě se také konají rybářské závody na místním koupališti, které jsou 

ukončeny vyhlášením vítěze a také večerním opékáním ulovených ryb. Na tom 

samém místě se také pořádaly závody vodních modelářů. Obyčejně se jich účastnilo 

okolo sta závodníků, kteří si sebou přinášeli kolikrát až neuvěřitelná plavidla. Na 

počet diváků si tato akce rozhodně nemohla stěžovat, mívala jich i devět set. A 

poslední letní podívanou jsou závody leteckých modelářů. Ty už nemají tolik 

obdivovatelů, ale i tak se jedná o pěknou podívanou. 

Tímto končí letní slavnosti a můžeme pozvolna přejít k podzimu. Začínal 

rekrutskou slavností, jež byla spojena s odvody branců. Odvody se vždy konaly 

v Kolíně. V den odvodu se v Zámecké nebo v Sokolovně, kde se vše odehrávalo, 

sešli branci hned z několika okolních vesnic. Slavnost začínala tak, že si mladíci 

posedali na ozdobený žebřiňák tažený koňmi a společně se starostou takto projeli za 

doprovodu hudby celou ves a všichni se s nimi loučili. Vůz je odvezl až do Kolína. 

Tam na ně čekala komise, která rozhodla, kdo je způsobilý pro výkon vojenské 

služby. Dříve bylo ohromnou ostudou, když někdo dostal tzv. „modrou knížku". 

Přímo v odvodní budově se většinou prodávaly umělé květy se stužkou s barvami 

naší vlajky, které si každý branec koupil a dal do klopy. Pak se všichni slavnostně 

vrátili do vsi, kde už na ně čekaly dívky oblečené do bílých šatů tzv. družičky. 

Starosta brancům odevzdal veliký věnec, který byl též ozdoben národními barvami. 

A průvod složený z branců, družiček, kapely a ostatních občanů se přesunul 

k pomníku padlých z první světové války. Tam byl věnec položen a starosta pronesl 

slavnostní řeč. Nakonec přišlo to nejlepší. Všichni se odebrali do hostince na 

tancovačku, kde měli branci celý večer sólo.11 

Podle sděleni poskytnutého paní Marií Hájkovou z Kolína ze dne 17. listopadu 2004. 
Podle sděleni poskytnutého panem Josefem Hájkem z Kolína ze dne 17. listopadu 2004. 
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Oblíbenou akcí podzimu byly také hony. Pořádal je místní myslivecký 

spolek. Podle pamětníků se tento den v obci sešli tzv. střelci ze všech okolních vsí i 

s loveckými psy a vypravili se na lov do místních lesů. Za nimi chodili dobrovolníci 

z řad mladých hochů a zastřelenou zvěř sbírali. Ta se pak nosila před hostinec nebo 

na náves, kde se vyrovnala a po skončení honu byla na ránu každého zvířete 

položena snítka jehličí jako poslední rozloučení. Nakonec si všichni střelci stoupli 

do pozoru a třikrát vystřelili puškami do vzduchu, zatroubili na lesní rohy a pak 

drželi minutu ticha na počest zastřelené zvěře. Po skončení rituálu se začala zvěř 

prodávat. Večer byl pak zakončen střeleckou zábavou.'2 

Další slavností podzimu byla Václavská tancovačka, která připadla na den 

sv. Václava 28. září. Druhou neděli v říjnu byla potom další příležitost pro tanec, 

protože Tři Dvory slavily posvícení. V dřívějších dobách se konalo už v září, ale 

z praktických důvodů bylo v roce 1919 přesunuto na říjen, tedy na dobu, kdy už 

jsou skončeny všechny zemědělské práce a je sklizena úroda." Průběh byl téměř 

shodný s poutí. Jediný rozdíl byl vtom, že se nepořádala Sousedská, ale hned 

v pondělí byla Zlatá, která bývala ještě lepší než posvícenská sobotní zábava. 

28. října se slavil od roku 1918 vznik Československé republiky. Tento den 

se vždy pořádal lampiónový průvod vsí. Lidé ozdobeni stužkou v národních 

barvách nebo malou vlaječkou a děti s lampiónky, svítilnami nebo různými 

lampičkami se scházeli okolo šesté hodiny večerní před obecním úřadem. Průvod 

byl doprovázen dechovkou, dříve často Vlasákovou hudbou města Kolína. Za ní šli 

děti, mládež a dospělí. Procházela se celá vesnice až se došlo k pomníku padlých, 

kde starosta a někdo z místních učitelů pronesl proslov. Pak se zde zazpívala 

národní hymna. Tento den nesvítily jen lampiónky v rukou dětí, ale v každém okně 

musela být rozsvícena svíčka. Nakonec se celý průvod odebral do hostince, kde měl 

ochotnický spolek připraven několik malých představení a vše bylo zakončeno 

slavnostní taneční zábavou.14 

Takový to průběh slavnosti se udržel až do roku 1968. To se konal poslední 

průvod v čele s dvěma posledními žijícími legionáři z první světové války, kterými 

byli Václav Špinka a František Staněk. Od té doby 
až do dnes se 28. října pouze 

12 Podle sdělení poskytnutého paní Marií Hájkovou z Kolína zc dne 17. listopadu 2004. 
13 Vařečka, J.: Pamětní kniha obce Tří Dvoru I. Sv. I., s. 13. 
14 Vařečka, J.: Pamčtní kniha obcc Tri Dvoru I. Sv. I , s. 83-88. 



vyvěšují na obecním úřadě státní vlajky. 

Lampiónový průvod se přesunul na oblíbený svátek minulého režimu, tedy 

na oslavu Velké říjnové socialistické revoluce, která připadá na 7. listopadu. Tohoto 

průvodu obcí se účastnily děti z místní základní a mateřské školy. Po průvodu měly 

děti ještě vystoupeni v hostinci. Tento svátek se přestal slavit okamžitě po revoluci 

v roce 1989. 

Na podzim přichází i Dušičky, které připadají na 2. listopad. Pravidelně 

poslední neděli před Dušičkami je většina hrobů ozdobena různými kupovanými, 

nebo ještě častěji doma vyráběnými věnečky. Je i zvykem, že lidé kteří jsou hodně 

zdaleka na tyto dny přijíždějí do obce a navštěvují hroby svých zemřelých 

příbuzných. Na Dušičky pak chodí celá vesnice na hřbitov zapalovat svíčky. 

Zima je ve znamení Vánoc. Již od 1. prosince se začíná objevovat vánoční 

výzdoba. V každém domě se první adventní neděli rozsvítí první svíčka na 

adventnim věnci. V oknech svítí barevná světélka, hvězdy a komety. Stromky před 

domy jsou též krásně ozdobeny. Častým zvykem je, že domy s balkóny směrem do 

ulice se omotávají zelenými větvičkami borovice a na ně se zavěšují bílá světélka, 

červené mašle a na ozdobu se přidávají ještě šišky stromů a usušené kukuřičné 

klasy. Tyto zvyky jsou spíše novodobé. Objevily se hlavně po roce 1989, jistě pod 

vlivem západních zemí, kde si na slavení adventu velmi potrpí. U nás se ovšem 

rychle uchytil a dnes je již nedílnou součástí života obce. 

Dalším z novějších vánočních zvyků v obci je zdobení stromků před 

obecním úřadem. Každé dítě z vesnice má za úkol vyrobit doma alespoň jednu 

vánoční ozdobu. Nejvíce se na této akci podílejí děti z mateřské školy. Ty ve školce 

vyrábějí několik desítek metrů dlouhý vánoční řetěz a ktomu spousty dalších 

vánočních ozdob. Program začíná odpoledne, kdy maji nejprve děti z mateřské 

školy za asistence paní učitelky vánoční koncert na schodech obecního úřadu. Děti 

zpívají do mikrofonu za doprovodu hudby vánoční koledy a recitují básničky se 

stejnou tématikou. Po jejich vystoupení má proslov někdo z obecního úřadu a pak 

už jsou všichni vyzváni, aby začali zdobit stromečky. Jedná se o dva vzrostlé 

smrky. Muži lezou po žebřících a zdobí i ty nejvyšší větvičky, děti a ženy se drží 
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spíše při zemi. Po zavěšení všech ozdob, které jsou převážně z papíru, se oba 

stromky slavnostně rozsvítí a lidé pak ještě chvíli celou tu krásu pozorují za zvuku 

hrajících koled. 

4. prosince, na svátek sv. Barbory, je zvykem, že si lidé řežou venku 

větvičky třešní a dávají je doma do vázy, aby stačily do Štědrého dne rozkvést. 

Pokud se to podaři, znamená to, že obyvatelky domu budou celý rok kvést. 

6. prosince přichází svátek sv. Mikuláše. Je zvykem, že ten se slaví už 

v podvečer 5. prosince a je spojen s obchůzkou Mikuláše, čerta a anděla vsí. Chodí 

několik skupinek, které tvoři většinou mládež od 12 do 20 let. Jejich masky jsou 

nápadité a ty čertovské dosti strašidelné. Obcházi jednotlivé domy a působí jako 

výchovný prostředek na děti. Mikulášovi musí každé dítě zarecitovat básničku nebo 

zazpívat písničku a čertovi musí slíbit, že bude celý rok hodné. Hodně zlobivé děti 

hodí čert do pytle, ale něž ho stačí zavázat a odlétnout s ním do pekla, tak i od toho 

největšího rošťáka dostane přísahu, že už nezazlobi. Rodiče dávají tento den svým 

dětem bohatou nadilku. Mnoho sladkostí, ovoce, čokoládových figurek a v balíčku 

nesmí chybět ani několik hroudiček uhlí a brambora. Mikulášská nadílka se dává 

většinou do punčoch nebo ozdobných balíčků za okno. Rodiče pak ve vhodnou 

chvíli něčím zarachotí a děti se běží podívat, co jim Mikuláš přinesl. 6. prosince se 

pořádá Mikulášská pro děti. Tam je pro ně místními organizacemi připraveno hodně 

soutěži, děti maji vystoupení složené z básniček, písniček a scének. A ani sem 

nezapomene přijít čert s Mikulášem a andělem a každému dát malý dárek. V obci se 

konala i Mikulášská zábava pro dospělé. Mezi tancujícími neustále pobíhal 

nezbedný čertík a všechny přítomné špinil sazemi na obličeji pro štěstí. 

Vánočním stromečkem je převážně borovička, typický strom okolních lesů. 

Zdobí se barevnými skleněnými i slaměnými ozdobami. Někdo na stromeček věší i 

čokoládové bonbóny. V tuto chvíli je už napečené i cukroví, vánoční perníčky a 

vánočky. 

Nej slavnější m dnem v roce je Štědrý den. Přes den by se měl držet půst, aby 

se večer vidělo zlaté prasátko. Někdo drží úplný půst, ale někdo si dovolí oběd, ke 

kterému patři smažená vinná klobása. Pak sejdou obcházet nejbližši příbuzní a 
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známí, u každého se chvíli posedí, ochutná se cukroví a popřeji se krásné Vánoce. 

Odtud se odchází na hřbitov, který je o Vánocích ještě ozdobenější než na Dušičky. 

Lidé tam zapaluji za zemřelé svíčky a vzájemně si přejí krásné svátky. Na Štědrý 

večer je zvykem, že se sejde celá rodina u večeře. Hlavním pokrmem bývá smažený 

kapr nebo řízek a bramborový salát. Dříve se večeřel staročeský kuba, což jsou 

kroupy se sušenými houbami, omaštěné sádlem. Po večeři si každý smí 

nadzvednout svůj talíř, kde najde rybí šupinky a několik penízků pro štěstí. Šupinky 

se pak celý rok nosí v peněžence, aby se člověka držely koruny. Penízky si musí 

schovat a celý rok je nesmí utratit. Potom přichází na řadu rozbalování dárků, které 

mezitím přinesl Ježíšek pod stromeček. Nejmladší člen každé rodiny je pověřen 

rozdáváním balíčků ostatním. Po rozbalení dárků všichni ještě dlouho sedí a 

povídají si. Před půlnocí většina lidí odjíždí do Kolína, kde se v chrámu svatého 

Bartoloměje slouží půlnoční mše. 

Mezi vánoční zvyky, patří také házení pantoflem. Pokud je obrácen špičkou 

ke dveřím, tak se dívka, která s ním hodila, do roka vdá. Pokud je špička obrácena 

směrem do domu, znamená to, že ještě zůstane u rodičů. Jeden z dalších zvyků je 

rozkrajování jablíčka. Pokud se při rozkrojení objeví hvězdička, bude člověk celý 

rok zdravý a šťastný. Oblíbeným rituálem je také líbání se pod zavěšeným jmelím, 

které nesmí v žádném domě chybět. 

25. prosince na Boží hod bylo zvykem, že se nesmělo nic zašívat, to by totiž 

znamenalo, že by se člověku, který tak činí celý rok sbírali prsty a nebo by si tím 

takzvaně zašil paměť. 

26. prosince se chodilo na Štěpánskou koledu. Dříve se této obchůzky 

účastnily jen ty úplně nejchudší děti. Chodily po vesnici a lidé jim dávali jablíčka, 

vánočky a cukroví. Ostatní děti se koledy nemohly účastnit, protože to bylo 

společensky nepřijatelné. Dnes se už obchůzky nekonají, ale svátek Štěpána se stále 

drží alespoň v rámci rodiny a nejbližších známých, kteří mají pro děti vždy 
J. 

připravenou nadílku v podobě balíčku s ovocem. 

Poslední den v roce patří Silvestrovské zábavě. Lidé celou noc pijí, jedí, 

tancují a o půlnoci přivítají nový rok ohňostrojem. Všichni si vzájemně přejí hodně 
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štěstí a zdraví, dávají si novoroční předsevzetí. Na nový rok je opět zvykem chodit 

na hřbitov rozsvítit svíčky. 
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Závěr 

Tři Dvory jako sídliště neměly a nemají zvláštní specifikum. Nebyla tu tvrz 

nebo hradiště a nebo patrimoniální sídlo jako v sousedních Konárovicích. Život 

vesnice šel podobnou, ne-li shodnou cestou jako v ostatních okolních vsích, např. 

ve Veletově. 

Z uchovaných dokladů je vidět, že obec byla řízena převážně schopnými 

rychtáři, konšeli a později starosty s obecními radními, kteří uměli využít dané 

podmínky k tomu, aby byla obec dobře životaschopná, což se děje i v současnosti. 

Je to vidět na příkladu školy, o jejíž založení obec velmi usilovala a nakonec se i 

roku 1835 dočkala jejího otevření. Péče o školu, žáky i učitele byla od jejího 

založení po řadu generací skutečně svědomitá, o čemž svědčí i zápisy v kronikách a 

zjednání zastupitelstev obce. Po jejím uzavření v roce 2004 přešla veškerá péče na 

mateřskou školu. Tři Dvory nemají ani příliš památek, ale o těch málo bylo vždy 

postaráno a lidé si jich vážili. 

Absence významných rodáků je nahrazena řadou místních, kteří mají 

význam jen pro danou obec. Ze Třech Dvorů pochází mnoho hrdinů z první a druhé 

světové války, starosta Josef Vařečka, který i právě v těchto kritických letech hájil 

zájmy místních a udržoval v době chaosu v obci pořádek, Vladimír Dvořák, který se 

snažil sepsat dějiny obce a seznamoval s nimi i ostatní spoluobčany, převážně děti, 

aby znaly původ místa, kde žijí. Narodilo se zde mnoho dobrých muzikantů, kteří 

byli členy Kmochovy hudby, žil tu Alois Drábek autor velkého počtu divadelních 

her, jejichž premiéry se hrály i v kolínském divadle. Místní občan Josef Výborný 

vytesal památník padlých z první světové války, který zdobí obec dodnes. 

V současné době se velmi mění tvář obce. Je zde nová výstavba, ves se 

modernizuje a splňuje dnešní představu o moderním bydlení. Na estetický ráz okolí 

127 



je brán čím dál tím větší zřetel. Zpět se vrací i řada starého. Je zde například snaha 

obnovit některé staré zvyky a tradice. 

Má práce mě dovedla k tomu, že jsem se stala novou kronikářkou obce, 

neboť od smrti Vladimíra Dvořáka, pamětní knihu nikdo nepsal. Na dlouhých deset 

let byla tradice kronikářství v obci přerušena, což považuji za velkou škodu. 

Rozhodla jsem se toto období dopsat a pokračovat i dále, neboť běh života a s ním 

spojené události v době, ve které žijeme nám připadají zcela normální a 

samozřejmé, ale to neznamená, že bychom je neměli písemně zaznamenávat. 

Myslím si, že pokud je to možné, měla by si obec vést své pamětní knihy a 

zaznamenávat v nich své dějiny pro další generace. Doufám, že tato tradice se ve 

Třech Dvorech udrží co nejdéle. 

Při své práci jsem podle mého předpokladu nejvíce informací čerpala 

z místních kronik, za to vděčím především bývalému starostovi obce panu Janu 

Kukalovi a současné paní starostce Jitce Vokolkové. Dali mi k dispozici místní 

pamětní knihy i ostatní materiály uložené na obecním úřadu, což mi velmi pomohlo 

a usnadnilo mou práci. V obci se nachází čtyři díly pamětních knih. Nejstarší je 

z roku 1915, ale protože první kronikář si již předtím psal kroniku obce pro vlastní 

potřebu, dopsal tyto své zápisky právě do prvního dílu pamětní knihy, takže 

záznamy v ní začínají již obdobím z konce 19. století. 

Informace v kronikách jsem konfrontovala s údaji, které jsem získala od 

pamětníků. Těm patří také mé velké poděkování za čas, který se mnou strávili a za 

mnoho cenných informací, které mi předali. Konkrétně se jednalo o manžele Marii 

a Josefa Hájkovi z Kolína, Stanislavu Štolcovou, ing. Ladislava Stolce, Ilonu 

Štolcovou, Josefa Tvrdíka a nejstarší občanku Marii Řehůřkovou, všechny 

bydlištěm ve Třech Dvorech. Práce s pamětníky pro mě nebyla ničím novým. Již 

dříve jsem při různých tématech využívala výpovědí pamětníků. Toto bylo jiné 

pouze v tom, že jsem všechny osobně znala. Výhoda je, že nebylo tím pádem těžké 

získat si jejich důvěru, což je právě častým problémem při takovéto práci s lidmi. 

Pochopitelně jsem se nemohla spoléhat pouze na kroniky a pamětníky a 

proto jsem informace od nich konfrontovala ještě s odbornou literaturou, Okresním 

archivem v Kolíně, kolínským muzeem a etnografickým pracovištěm. 
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Resumé 

The municipality Tři Dvory (Three Courts) lies circa 4 km east of city Kolín. 

The secondary road that goes through connects Kolín, Tynec above Elbe, Pardubice 

and Hradec Králové. The South-East salient of the Iron Mountains reaches into 

this area. It is perceptible that the river Elbe determined the character of the 

scenery. The river was originally shallower and wider and spilled itself out of the 

banks several times a year. After the regulation of Elbe a few blind cutoffs were 

created, which together with forestry and meadows design the tableau of the whole 

environs. Numerous pine forests are also characteristic for this region. 

Undocumented source places the origin of this community into 10 th century 

in conjunction with Slavnicks at Libice. The alternative version talks about 

b o u n d e r y - l i n e between 13 th and 14 th century when a few villages (Tři Dvory 

included) belonged to the monastery of Cisteriacks, located in Sedlice near Kutná 

Hora. The first extant report is from 1347. 

* According to the legend, the name of this town is derived from three 

courts which were found in address numbers 5, 25, 37 and belonged to Knight 

Rohan. We cannot be sure because the name is not historically documented. 

Till 1848 the community was entirely agricultural, however with the 

industry expansion in Kolín, the development of Tři Dvory was essentially 

switched. The town became a large domicile of people working in Kolín. There is 

a municipal office, kindergarten and several voluntary organizations. The town 

does not have any indexed national landmark, but even here is a number of 

significant structures. For example, in the middle of town square there is a chapel 

from 1851, devoted to Virgin Mary, which was financed from charitable gifts. 

Also, situated here is an old school, built in 1835, that is still being used. 
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Nowadays the municipality is a modern housing location with 

availability of all services. The pride of the town is a completed water supply 

arrangement from 1991 and a vacuum sanitation circuitry to which the community 

was connected in 1998. By this the town gained the primary as a first completely 

drain-free municipality in the countries of former Eastern Block. 
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Přílohy 

Obr. č. 1 Nejstarší písemný doklad o obci z roku 1347 
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Obr. č. 2 Plánek číselné evidence obce Tři Dvory z roku 1788 





Obr. č. 4 Výřez mapy Kolínska 
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Obr. č. 5 Letecký pohled na obec Tři Dvory 

Obr. č. 6 Pohled ze Skalky na Kolín na kostel sv.Bartoloměje 

obec Tři Dvor 



Obr. č. 7 Pohled na jednu z ulic v obci 





10 Pozvánka na druhý sjezd tndvoráků z roku 1968 

Pro potěšení ducha, at«kce jsouc př ipraveny p ro Vás 
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Obr. č. 11 Místo na návsi, kde byl v roce 1938 postaven památník 

T. G. Masarykovi, dvě dosud stojící lípy nesou jména 

E. Beneše a M. R. Štefánika 

Obr. č. 12 Památník padlých v první světové válce z roku 1921 

j 





Obr. č. 15 Kaple z roku 1851 zasvěcená Panně Marii stojící na návsi 

Obr. č. 16 Pohlednice obce z roku 1939 



Obr. č. 17 Dům č.p. 78 - bývalý obecní úřad a místo, kde stála 
telefonní budka v obci (foto 2007) 

Obr. č. 18 Dům č.p. 78 v roce 1961 
» 



Obr. č. 19 Budova dnešního obecního úřadu z roku 1975 

Obr. č. 20 Stavba Místního národního výboru v roce 

1972 



Obr. č. 21 Budova staré školy rok 2007 

Obr. č. 22 Budova staré školy rok 1952 



Obr. č. 23 Budova mateřské školy 

Obr. č. 24 Nová základní škola z roku 1987, dnes již nefunkční 



Obr. č. 25 Pohled na rybník u Bašty 

Obr. č. 26 Pohled na Skalku - místo pálení „čarodějnic" 



Obr. č. 27 Pohled na koupaliště 



Obr. č. 29 Dožínky 1936, v pozadí pohled na domy č.p. 3 a 4 - pozoruhodné 
architektonické prvky 

Obr. 

íjf. 

- vliv minulého režimu č. 30 Dnešni vzhled výše zobrazeného domu 
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Obr. č. 32 Oslava sto let založení dobrovolného hasičského sboru v obci 

(1887-1987) 
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Obr. č. 33 Vynášení Paní Zimy dětmi z mateřské školy 2007 



Obr. č. 35 Slavnostní průvod při odvodu branců 

Obr. č. 36 Branci pokládají věnec k pomníku padlých 



Obr. č. 37 Oslava na počest založení JZD - první a jediný traktor tehdejšího 

JZD řízený předsedou Jaroslavem Plachým 

Obr. č. 38 Slavnostní průvod obcí k 30. výročí osvobození od německé 

okupace(1975) 



Obr. č. 39 Memoriál Luďka Kratochvíla 

V pozadí fotografie Luďka a na stole ceny pro účastníky turnaje, uprostřed 

stojí putovní pohár, stejný jako obdržel mistr světa v ledním hokeji v Praze 

1959 



Obr. č. 40 Ukázka písma z Účetní knihy zádušní kaple Třídvorské 
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Obr. č. 41 Povodeň v červnu roku 1926 - pohled z Průhonu od Louže - lidé plují 

v loďkách 

Obr. č. 42 Povodeň v červnu roku 1926 - voda zbořila stodolu č.p. 55 



Obr. č. 43 Povodeň v březnu roku 2006 

Cesta ke koupališti 

Při povodni Normální stav 

Část obce v blízkosti Labe 

Bašta 



Obr. č. 44 Sokol Tři Dvory 

Obr. č. 45 Výše zobrazená budova sokolovny, dnešní vzhled 
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