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V uplynulém roce 2013 se narodily v obci 4 děti a tak se 17.1. konalo první společné vítání
občánků. V místnosti obecního úřadu přivítal starosta František Macho mezi nové občany
Dvorů nad Lužnicí Amálii Dvořákovou, Tamaru Hámorskou, Emu Haiklovou a Karla Deckera.
Všechny děti dostaly pamětní list, hračku a vklad na účet ve výši 2000 Kč. Maminky dostaly
květiny a proběhl i slavnostní přípitek a společné focení.
Leden byl velmi teplý, teploty dosahovaly až k 12oC, teprve 24.1. začalo sněžit, 26.1. sněžilo
celý den a napadlo 15 cm sněhu.
Poklidné vody naší obce rozbouřil záměr vietnamského podnikatele postavit na pozemku
vedle lesních školek víceúčelový objekt jehož součástí mělo být kasino. Většina
zastupitelstva se záměru nebránila, ale dva členové a část místních obyvatel byla proti.
Problém se řešil v místním tisku i v televizi. Bylo požadováno schválení vyhlášek
omezujících hazard a tím zabránění stavbě kasina. 19.2. proběhlo veřejné zasedání
obecního zastupitelstva ke schválení obecních vyhlášek k regulaci prostituce a hazardu.
Zasedání se zúčastnili obyvatelé obce i starosta sousedních Halámek, kde již kasino
funguje. Došlo na živou diskuzi a výsledkem jednání bylo schválení konání místního
referanda o vydání vyhlášek. 21.2. byla schůzka zastupitelstva, na které byl schválen termín
konání referenda na 22.3..
Masopust připadl na 1.3., jako v předchozích letech se jeho pořádání ujal sbor místních
dobrovolných hasičů, sešlo se asi 20 masek a spolu s muzikanty obcházely domy ve vsi.
Večer se konalo posezení s muzikou v hostinci u Charvátů.
8.3. oslavily ženy svůj svátek, v kulturním domě pro ně OÚ připravil program, k tanci a
poslechu hrála Mladá Kapela a vystoupily Trnky-Brnky a děti ze základní školy v Rapšachu.
Bylo připraveno malé pohoštění.
Kulturní dům hned po ženách patřil dětem. 9.3. byl maškarní karneval, princezny,
čarodějnice, piráti a spousta dalších masek zaplnily sál. Děti se s nadšením vrhly na
soutěže, které byly připraveny a za jejich splnění dostávaly sladké odměny. Nechyběla
promenáda masek a tancování, nejoblíbenější soutěží se staly jako vždy „židličky“. S
organizací paní Kateřině Zimové Machové pomáhaly Petra a Romana Čadovi, paní Marcela
Machová a paní Charvátová, všechny se řádně zapotily, protože dětí přišlo mnoho a všechny
chtěly soutěžit.
22.3. se konalo referendum o následujících otázkách:
1.“Požadujete, aby orgány obce Dvory nad Lužnicí učinily v samostatné působnosti veškeré
možné kroky k tomu, aby zabránily provozování loterií a jiných podobných her, zejména
výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů a dalších přístrojů
podobných výherním přístrojům na území obce?“
2. „Požedujete, aby orgány obce Dvory nad Lužnicí učinily v samostatné působnosti veškeré
možné kroky k tomu, aby zabránily nabízení, sjednávání, provozování a využívání
sexuálních služeb na všech veřejných prostranstvích?“
Výsledky referenda: 1.otázka 137 ano, 54 ne, 2. otázka 150 ano, 39 ne, účast 73%
16. - 17.4. byly mrazy
19.4. pořádali sportovci velikonoční zábavu
24.4. nabyly účinnosti vyhlášky o hazardu a prostituci

30.4. se stavěla májka, jako v předchozích letech se příprav ujali dobrovolní hasiči. Kromě
májky připravili oheň a čarodějnici a dětem rozdávali párky na opečení.
V květnu byly mrazy a zmrzly kvetoucí jahody a ovocné stromy.
Místní dobrovolní hasiči 3.5. pořádali svoz železného šrotu, občané této možnosti hojně
využili. Obecní úřad na stejný termín zajistil kontejner na nebezpečný odpad, hasiči pomáhali
s organizací a občanům s nakládáním odpadu.
23. - 24.5. se konaly volby do Evropského parlamentu, v době konání voleb byla silná
bouřka, uhodilo do OÚ. Výpadek proudu postihl i místní prodejnu potravin sídlící ve
společném objektu s OÚ, kde se rozpustilo zboží uskladněné v mrazácích.
Výsledky voleb pro obec Dvory nad Lužnicí:
Účast 18,89%
Koalice SP a NO!
Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
Strana zdravého rozumu-NECHCEME EURO
Koalice TOP 09 a STAN
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká str.sociálně demokrat.
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Úsvit přímé demokracie T.Okamury
Strana svobodných občanů
Komunistická str.Československa
Koalice DSSS a SPE
Česká pirátská strana

1 hlas 1,96%
7 hlasů 13,72%
4 hlasy 7,84%
2 hlasy 3,92%
8 hlasů 15,68%
7 hlasů 13,72%
7 hlasů 13,72%
5 hlasů 9,80%
2 hlasy 3,92%
3 hlasy 5,88%
1 hlas 1,96%
2 hlasy 3,92%
2 hlasy 3,92%

Obec a Sbor dobrovolných hasičů pořádali 1.6. dětský den, počasí se vydařilo a tak si děti
užily soutěže i občerstvení, které pro ně bylo připraveno. Jako další dárek ke dni dětí obec
připravila zájezd do Tábora, který se konal 21.6.. Děti si prohlédly muzeum čokolády, některé
si v dílničkách vyrobily vlastní sladkost. Další zastávkou byla zoologická zahrada a na závěr
ještě navštívily zámek Červená Lhota.
Pouť začala poněkud dramaticky, poté, co atrakce, které celý týden stály na návsi, najednou
bez vysvětlení zmizely, musela obec jednat, panu starostovi se na poslední chvíli podařilo
zajistit alespoň skákací hrad, malý dětský kolotoč a stánek s cukrovinkami. I když bylo
atrakcí málo, náladu to nezkazilo, v pátek se pouštěla reprodukovaná hudba pod pergolou u
hostince, v sobotu pořádali hasiči taneční zábavu, na které hrála kapela KREDENCZ a v
neděli odpoledne pro milovníky dechovky zahrála Mladá Kapela. V kostele byla mše svatá.
Hasiči prodávali kvašky a občerstvení si návštěvníci mohli koupit i v hostinci u Charvátů.
Tradičně nám na pouť sprchlo.
23.8.2014 proběhlo slavnostní otevření dětského hřiště, obec připravila cukrovinky a děti si
mohly oficiálně vyzkoušet houpačky, klouzačky, a prolézačky. Bohužel pršelo, a tak se dětí
moc nesešlo. Celkové náklady na výstavbu hřiště 508 536 Kč z toho dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj 355 975 Kč a z rozpočtu obce 152 561 Kč.
13.9. proběhla v kulturním domě koncert Prohrála v kartách
27.9. se konalo v pořadí již druhé setkání rodáků a přátel obce. V kostele Nanebevzetí
Panny Marie byla sloužena slavnostní mše svatá, k pomníkům našich padlých spoluobčanů
pan starosta položil květiny. Program v kulturním domě zahájil pan starosta přivítáním, ve
kterém krátce zmínil historii naší obce, poté již přišli na řadu Soptíci, malí hasiči z Hamru, se
svou ukázkou, následovaly Trnky-Brnky a Akvabely z Hamru. Vystoupení Akvabel pobavilo

všechny přítomné v sále, a že jich nebylo málo. Dle podpisů do pamětní knihy se setkání
zůčastnilo 240 osob. V šatně kulturního domu byla výstava fotografií naší obce současných i
historických, návštěvníci si je se zájmem prohlíželi a debatovali s panem Haiderem, který
fotografie laskavě zapůjčil. Dobrovolní hasiči otevřeli hasičskou zbrojnici a zájemci si mohli
prohlédnout jejich vybavení a k tomu přikusovat grilované klobásky, které hasiči rozdávali.
Občerstvení bylo zajištěno i v kulturním domě, na stolech byly připravené talíře plné
sladkého i slaného, myslivecký sbor věnoval maso, a tak se podával divočák v guláši, na
šípkové omáčce nebo s knedlíkem a zelím. Vše bylo zdarma. Pro tancechtivé hrála Mladá
Kapela.
10.-11.10. se konaly volby do zastupitelstev obcí, v naší obci kandidovaly hned čtyři
sdružení:
č.1 Sbor dobrovolných hasičů Dvory nad Lužnicí
č.2 Sportovci pro obec
č.3 Dvory bez hazardu
č.4 Občané pro Dvory
Zvoleni do obecního zastupitelstva byli: Jan Herzog, starosta, Tomáš Trsek, místostarosta a
členové František Macho, Zdeněk Oesterreicher, Květoslava Kulatá, Matouš Řeřicha a
Jakub Macho.
Do kulturního života letos po dlouhé době přispělo místní sdružení myslivců, když 22.11.
pořádalo Posvícenskou poslední leč s bohatou zvěřinovou tombolu. Zaplněný sál pobavila
svou produkcí hudební skupina Tamara.
2.12. ledovka ochromila Prahu i Brno, ve Dvorech padal pouze déšť, který nenamrzal. 5.12.
opět vydatně pršelo.
Obecní úřad pozval děti 6.12. na Mikulášskou nadílku, spolu s Mikulášem přilétli i andělé a
na zlobivé děti byli připraveni čerti. Za básničku nebo písničku byly rozdávány balíčky s
ovocem a slaskostmi. Bohužel se odpoledne neobešlo bez deště, avšak pro prochladlé
účastníky byl připraven čaj, svařené víno a na zakousnutí vánočka. Pro milovníky masa byly
grilované klobásky.
9.12. se konečně ozvala zima byly -3 oC, netrvalo to ale dlouho, 11.12. už bylo zase jen 0 oC.
Na štědrý den mrholilo, 26.12. začalo sněžit, napadlo 10 cm sněhu, poté se začalo oteplovat
a sníh pomalu odtával, teplé počasí pokračovalo až do ledna.
V prosinci proběhly v našem kostele hned dva vánoční koncerty:
V prvním účinkovaly:
Veronika Weisfeitová – příčná flétna
Lucie Líkařová – varhany
Kristýna Chalupská – zpěv
Petra Čadová – harmonika
Romana Čadová - kytara
Na druhém koncertě zahráli „Cvrčci“ z Rapšachu.
V zájmu udržet tradici tanečních zábav a kultury schválilo zastupitelstvo obce navýšení
příspěvku pořádajícím složkám na 10 tis. Kč.
Letošní rok byl bohatý i na kulturní akce, které pořádal obecní úřad sám za pomocí
místníchh občanů, a tak by se slušelo na tomto místě poděkovat všem, kteří se na jejich
přípravě a organizaci podíleli, zejména paní Marcele Machové, která je zaměstnankyní úřadu
a nad rámec svých povinností, pomáhá při každé akci a ještě k tomu se stará o místní
knihovnu. Dále bych měla poděkovat ženám obce, paní Havlové, Vlastě Machové, Kleinové,
Beníškové, Květě Machové, Kolářové, které vždy napečou a připraví vynikající občerstvení.

I v roce 2014 pokračovaly stavební akce:
10.1. proběhla kolaudace stavební úpravy sociálního zařízení v kulturním domě, celkové
náklady: 587 703Kč, dotace celkem : 386 407Kč, z toho dotace EU 309125 Kč, národní
zdroje 77 282 Kč, ostatní tj. 201 296 Kč z rozpočtu obce.
19.2. proběhla kolaudace chodníku a VO, celkové náklady 1 185 063 Kč, z toho dotace POV
170 000 Kč, ostatní z rozpočtu obce 1 015 063 Kč.
Ve spolupráci se Svazkem Vitorazska byly vybudovány na místním hřbitově schránky na
uložení uren celkem 30 kusů.
V letních měsících byl vybudován nový most přes Černý potok z Hranic do Dvorů
V únoru proběhla kolaudace vodovodního řadu – prodloužení k novým RD a v červenci
rekonstrukce vodovodního řadu za RD č.p. 84 – č.p.141
Počet obyvatel k 31.12.2014 – 324 obyvatel, z toho
Přistěhovaní 10
odstěhovaní 11
narození 6
úmrtí 2
zapsala Ing. Kateřina Zimová Machová

