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V posledních letech je zima mírná a nízké teploty se objevují jen zřídka. Bylo tomu tak i v
lednu, kdy se denní teploty pohybovaly kolem 4oC, v noci pak do -5oC. V sobotu 10.1. se
teplota vyšplhala až na 14oC. Sněžilo jen málo, více sněhu napadlo až na konci ledna, kdy
došlo k mírnému ochlazení a teploty přes den se držely okolo 0 oC. V únoru teploty pod nulu
neklesaly a pomalu stoupaly k 8oC, pouze v prvním týdnu bylo v noci až -8oC, později -4oC.
21.2. dobrovolní hasiči pořádali masopustní průvod s muzikou, kterého se zůčastnilo přes 30
masek. Vyšlo pěkné slunečné počasí. Chodilo se pěšky, na maškary za zazpívanou písničku
čekalo pohoštění, skoro všude koblížky, u Němců jako vždy uzené, od paní Havlové výtečné
kremrole. Večerní posezení se konalo v hostinci u Charvátů.
V březnu pořádal obecní úřad víkend věnovaný ženám a dětem. 7.3. oslavily ženy MDŽ. S
harmonikou a kytarou vystoupily Petra a Romana Čadovi, k tanci zahrála kapela Krystal a
pro všechny bylo připraveno malé občerstvení. 8.3. měli děti karneval plný soutěží a
sladkých odměn. Nejvíce přišlo princezen, ale k vidění byla i různá zvířátka, strašidla a
mnoho dalších masek.
11.4. starosta Jan Herzog přivítal nové občánky: Nelu Hýskovou, Moniku Deckerovou,
Samuela Baloga, Pavla Ďuchu a Davida Haikla
4.4. pořádali sportovci velikonoční zábavu, hrál KREDENCZ
25.4. se s pomocí dobrovolných hasičů konal sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. Po té hasiči sváželi železný šrot. Občané tuto službu stále více využívají a spojují ji
s jarním úklidem na svých zahradách a pozemcích.
V půlce dubna nás překvapilo počasí, 15.4. se objevily letní teploty sahající až k 25 o C, na
konci dubna se pro změnu přes Dvory přehnala vichřice, žádné větší škody však
nezpůsobila, pouze v lesích popadané stromy, u Čadů na rozcestí přelomený smrk a u
„papíráku“ spadlá vrba na cestu. Aby toho nebylo málo na konci května přišly přívalové
deště, které zatopily několik sklepů a také po nich zbylo několik polámaných stromů.
Na konci května přívalové deště, zatopené sklepy, popadané stromy
6.6. pořádal obecní úřad dětský den před hospodou, byly připraveny soutěže, děti dostávaly
sladkosti, grilování párků zajistili dobrovolní hasiči. Protože bylo pěkné slunečné počasí
všichni se dobře bavili.
A znovu nás trápilo počasí. Červen a červenec přinesli vysoké teploty, šplhaly přes 30 o C,
nepršelo a nastala velká sucha. V srpnu pokračobvalo sucho a horko, v noci teplota
neklesala pod 200C (3.-9.8.). 9.8. pak přišla bouřka se silným větrem, potrhala el. vedení u
Kadleců (oprava až do 1 hodiny ráno), polámané větve, popadané stromy. U
Košumberských vyvrácené 2 velké smrky, které spadly na skleník a poničily ho.
25.7. na cestě před ČOV přistál vrtulník záchranné služby kvůli ošetření cyklisty po pádu z
kola.
4.9. projížděl obcí Dvory cyklistický závod Okolo jižních Čech.
17.10. proběhl v kulturním domě jediný letošní koncert hudební skupiny Prohrála v kartách,
jejímž členem je zastupitel MgA Matouš Řeřicha.
V noci z 21.11. na 22.11. napadl první sníh, v noci bylo -5oC, sníh ale dlouho nevydržel.

22.11. myslivci připravili Poslední leč, taneční zabavu s bohatou tombolou. Hrála skupina
Tamara, přišlo 141 lidí.
30.11. Byly naposledy v provozu stahovací závory na železničním přejezdu u kostela, bylo
instalováno nové světelné zabezpečovací zařízení bez závor.
5.12. se konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílkou, pro
děti byly připraveny dárkové balíčky, které dostaly od Mikuláše s anděly za básničku. Pro
dospělé byl teplý punč. Příjemné odpoledne bylo zakončeno vypouštěním lampionů.
31.12. se na malém hřišti v centru obce sešlo na 30 nadšených fotbalistů k Silvestrovskému
fotbálku.
Již několik let funguje v naší obci svoz tříděného odpadu, od roku 2013 mají kontejnery na
plasty, papír a sklo svá stálá stanoviště. Letos byly doplněny ještě o nádobu na plechovky a
před obecním úřadem přibyl kontejner na oděvy obuv a hračky.
Obecní úřad nově nabízí možnost zasílání SMS zpráv s informacemi pro občany.
Investiční akce v roce 2015:
- výměna oken v KD celkové náklady 201 715 Kč (dotace 121 029 Kč + 80 686 Kč rozpočet
obce)
- oprava hřbitovní zdi , opravu provedl F.Soudek - malíř natěrač Suchdol n.L.celkové náklady
128 600 Kč (dotace 30 tis. Kč )
- lávka přes slepé rameno řeky Lužnice celk. Náklady 89 600 Kč ( 50% nákladů město
Suchdol n.L a 50% obec Dvory n.L.)
- rozšíření vodovodního řadu směrem na Suchdol nad Lužnicí od čp. 116 – 110, celkové
náklady 1 496 000 (dotace 783 000 Kč Ministerstvo zemědělství, 120 500 Kč krajský úřad)
- rekonstrukce místních komunikací na základě pozemkových úprav v obci celkové náklady
9534 tis. Kč (hrazeno SPÚ)
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