KRONIKA

Zápisem z roku 2012 skončil pan Jan Haider, jako kronikář, chtěla bych mu na tomto místě
poděkovat za svědomité vedení kroniky i za užitečné rady ohledně zápisů do kroniky, které
mi předal. Přeji mu pevné zdraví a ještě mnoho šťasně prožitých let mezi námi.
2013
V prvních lednových dnech si jméno naší obce mohl každý v České republice přečíst na
volebním lístku, konala se historicky první přímá volba prezidenta. Mezi kandidáty se objevila
i Zuzana Roithová, která zde má trvalé bydliště. 1. kolo volby se konalo ve dnech 11. - 12.1.
2013. V pátek přišla paní Roithová odevzdat svůj hlas do volební místnosti na obecním
úřadě, kde jí přivítal starosta obce a předal jí kytici. Po sečtení hlasů bylo jasné, že ve
Dvorech jasně vyhrála, celkově však skončila na 6. místě. Do 2. kola, které se konalo 25. 26.1. postoupil Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.
Výsledky 1. kola,Dvory nad Lužnicí:
Zuzana Roithová 23,16%
Miloš Zeman 17,89%
Jiří Dienstbier 15,79%
Jan Fisher 15,79%
Vladimír Franz 14,74%
Karel Schwarzenberg 7,37%
Taťana Fischerová 2,63%
Přemysl Sobotka 2,11%
Jana Bobošíková 0,53%
účast 69,34%
Přesto, že v naší obci dostal ve druhém kole více hlasů Karel Schwarzenberg, celkově
zvítězil Miloš Zeman a stal se tak prvním přímo zvoleným prezidentem České republiky.
Výsledky 2. kola, Dvory nad Lužnicí
Karel Schwarzenberg 50,55%
Miloš Zeman 49,45%
účast 65%
26.1. se konala výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů, na které vystoupil i starosta
obce, přednesl krátkou řeč, ve které podpořil sdružení v jeho činnosti a jako poděkování za
dlouholetou práci pro obec předal zástupcům sboru nový znak, který byl poté osazen na
hasičskou zbrojnici.
Leden byl nezvykle teplý, v první polovině ledna se držely denní teploty mezi 3 až 7°C, od 4.
ledna pršelo a řeka Lužnice začala viditelně stoupat, z koryta se však vylila jen mírně, v
druhé polovině měsíce se ochladilo, od 16. do 18. ledna vytrvale sněžilo a celkově za tyto
dny napadlo až 30 cm sněhu.
V únoru byl ukončen zkušební provoz čističky odpadních vod, vybudované v předchozích
letech. Během zkušebního provozu byly odstraněny drobné závady a došlo k optimalizaci
provozu. 12.6. byl vydán kolaudační souhlas k užívání vodního díla „Kanalizace a ČOV pro
obce Dvory nad Lužnicí a Halámky“. Náklady na vybudování ČOV byla hrazeny z dotace
Evropské unie.. 31 745 935 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 1 867 408 Kč (5%), příspěvek
členskýchh obcí svazku Lužnice za obce Dvory nad Lužnicí a obec Halámky 11 273 384 Kč.

13. února velmi silně sněžilo.
Stalo se již dobrým zvykem slavit v naší obci svátek žen v březnu, kdy ještě není práce
venku a tak je účast vždy hojná. 9.3. bylo v kulturním domě připraveno bohaté občerstvení a
pro pobavení přítomných žen vystoupily Trnky Brnky, zaspívala Justýna ze základní školy v
Rapšachu a k tanci a poslechu zahrála Mladá Kapela.
U nás nezapomínáme ani na děti, pro ně se 10.3. konal maškarní karneval, kde si děti
zasoutěžily, dostaly drobné dárky a pamlsky, zařádily si a zatancovaly. Karneval navštěvují i
děti z okolních vesnic a je vidět, že se jim u nás líbí, protože každým rokem jich přibývá.
30.3. pořádal místní sbor dobrovolných hasičů velikonoční zábavu s bohatou tombolou, na
kterou přišlo 130 lidí, kteří se dobře pobavili při písních skupiny Second Service Band.
Během konání zábavy začalo sněžit a než se hosté rozešli domů napadlo 10 cm sněhu. Pro
dámy, které vyrazily na zábavu v lodičkách, nebyla zpáteční cesta procházkou růžovým
sadem. Sněžení pokračovalo i celou neděli, takže velikonoční pondělí bylo zasněžené.
V dubnu se tradičně staví máj, i když tradičně není asi to správné slovo, májku v lese pokácí
dřevorubec motorovou pilou, na místo ji přiveze traktor s vlekem a ruční stavění vystřídala
hydraulická ruka. Snad jen loupání kmene, vykopání jámy a samotné zdobení zůstalo
nezměněno. Je to však příležitost potkat se se sousedy, napít se na zdraví a v neposlední
řadě si opéct párek nebo špekáček na ohni. Letos se stavění máje ujali hasiči, vše měli
vzorně připraveno a májka ozdobila na celý měsíc prostranství před hostincem. Byla
postavena vatra i s čarodějnicí a po jejím zapálení si každý mohl opéct již zmíněné párky,
které byly pro děti zdarma.
Květen byl na kulturní akce skoupý, zato deště jsme si užili dost. Od 26.5. do 30.5. byla
obloha pokryta šedými mračny plnými vody. Vydatné deště vyvrcholily povodněmi. 2.6.
hejtman jihočeského kraje vyhlásil stav nebezpečí, ve Dvorech nad Lužnicí byl vyhlášen 2.
stupeň povodňové aktivity (stav pohotovosti). Obci byla nabídnuta pomoc policie ČR pro
případnou evakuaci, naštěstí to nebylo zapotřebí. Starosta objížděl obec a zjišťoval u
občanů, zda nepotřebují pomoc a jaké škody povodeň způsobila. 3.6. znovu pršelo, ale
Lužnice již ráno kulminovala, její hladina pomalu klesala a rozlitá řeka se začala vracet do
svého koryta.
I přes probíhající povodně byla uspořádána oslava dětského dne. 2.6. sbor dobrovolných
hasičů připravil pro děti spoustu soutěží a ukázku hasičského útoku, obec zajistila sladké
odměny. Děti dostaly limonádu, grilovaly se párky a pro osvěžení se rozdávaly i nanuky.
Největší atrakcí byly bezpochyby dva skákací hrady, jeden větší se skluzavkou a druhý
pohádkový, na kterém se vyřádily menší děti.
8.6. pořádala obec pro děti autobusový zájezd do ZOO Hluboká, vyšlo pěkné počasí a
všichni si výlet užili.
V červenci panovala velká sucha a poničila úrodu.
V srpnu je v naší obci pouť, v letošním roce bylo hodně atrakcí pro malé i velké, hasiči
tradičně prodávali kvašky, hostinský k tomu přidal párky v rohlíku a langoše, každý, kdo
přišel si našel tu svou zábavu, počasí bylo krásné slunečné a účast hojná. V pátek byla v
hostinci rocková muzika, v sobotu pořádalo pouťovou zábavu sdružení cyklistů, hrála kapela
FACE a nedělní program zajistili hasiči, a milé posezení u dechovky s MLADÁ KAPELA.
V září přišly mrazy a už tak špatnou úrodu spálily.
V říjnu 25.10. - 26.10. se konaly další volby, tentokrát do PS Parlamentu ČR

Výsledky voleb:
1 Česká str.sociálně demokrat. 37 20,78
2 Strana svobodných občanů
3 1,68
3 Česká pirátská strana
4 2,24
4 TOP 09
13 7,30
HLAVU VZHŮRU - volební
5
0 0,00
blok
6 Občanská demokratická strana 12 6,74
9 politické hnutí Změna
0 0,00
10 Strana soukromníků ČR
3 1,68
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
17 9,55
13 Suver.-Strana zdravého rozumu 2 1,12
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0 0,00
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury
25 14,04
18 Dělnic.str.sociální spravedl.
9 5,05
20 ANO 2011
23 12,92
21 Komunistická str.Čech a Moravy 27 15,16
22 LEV 21-Národní socialisté
1 0,56
23 Strana zelených
2 1,12
24 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00
účast 65,81 %
Listopadouvou Posvícenskou zábavu pořádali fotbalisté.
V listopadu a prosinci proběhla rekonstrukce cesty od č.p.82 po č.p. 7, na základě
pozemkových úprav státní pozemkový úřad vybral zhotovitele – Lesostavby a celou akci
financoval Státní pozemkový úřad ČR v celkové výši díla 3 610 743 Kč.
V prosinci proběhlo zasíťování pozemků, na kterých jsou parcely pro výstavbu nových
rodinných domů, byly zhotoveny přípojky elektro, kanalizace, vodovodu. Na některých
pozemcích již výstavba začala, na dalších se plánuje v příštím roce. Naše obec bude mít
brzy 5 nových domů.
Byla přidělena 3 nová čísla popisná a to:
163 – rozšíření školy
164 – novostavba Hanusovi
165 – novostavba Tampírová, Pecka
7.12. Mikulášská nadílka s ohňostrojem a zpíváním, za pomoci místních dětí byla sehrána
krátká scénka o tom „Co se andělovi nelíbilo, aneb proč byl u jesliček oslík s volečkem“. S
přípravami pomáhaly ženy obce i hasiči.
22.12. proběhl v kostele Nanebevzetí Panny Marie vánoční koncert, ten kdo přišel slyšel
české koledy, ukolébavku od Mozarta nebo Ave Maria, koncert navodil příjemnou vánoční
atmosféru a nakonec si přítomní zazpívali společně Narodil se Kristus Pán.
Účinkující:
Veronika Weisfeitová – příčná flétna
Lucie Líkařová – varhany
Kristýna Chalupská - zpěv

26.12. pořádalo sdružení cyklistů vánoční pochod, kterého se zůčastnilo asi 30 lidí a několik
psů. Trasa vedla ze Dvorů nad Lužnicí, kolem Dvořáčků do Hrdlořez, okolo Šustova do
Hranic a zpět do Dvorů.
V letošním roce proběhla rekonstrukce budovy vodárny, rekonstrukce soc. zařízení v
kulturním domě. Celkové náklady 568 003 Kč z toho částka 386 407 Kč byla dotace z SZIF
zbytek z rozpočtu obce 181 596 Kč. Byla vybudována zídka u kulturního domu oddělující
zahradu bývalé školy. Dále bylo vybudováno stání pro kontejnery v prostoru u hasičské
zbrojnice a druhé před hostincem, tato akce proběhla ve spolupráci se svazkem obcí
Vitorazsko. V prosinci byla též dokončena 3. etapa vodovodu a dokončeny projekty k řízení o
stavebním povolení na jeho rozšíření 1. a 2. etapa.
Místní knihovna se dočkala nových polic na knihy.
Každý rok přispívá obec na udržení tradic místním sdružením finanční částkou 5 tisíc korun,
s pomocí těchto peněz jsou pořádány kulturní akce jako je masopust, stavění májky, nebo
taneční zábavy.
Starosta s dalšími zastupiteli navštěvuje jubilanty, je to příjemné setkání, na které se vždy
všichni těší a jubilanti dostanou dárkový koš.
Počet obyvatel k 31.12.2013:
Přistěhovaní 8
odstěhovaní 17
narození 4
úmrtí 2
celekm 321 obyvatel
zapsala: Ing. Kateřina Zimová Machová

