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2017
Rok 2017 začal sněhovou nadílkou, celá republika byla postižena sněhovou kalamitou,
nejvíce potrápil sníh řidiče, ale ve Dvorech napadlo pouze 7 cm sněhu, který chod obce nijak
zvlášť nekomplikoval. Na Tři krále pak přišly větší mrazy, bylo až -12 oC. Počasí znovu
zahrozilo v únoru. 22.2. začal foukat silný vítr, který se v noci z 23.2. na 24.2. změnil ve
vichřici, která způsobila pády stromů, výluku na trati a dlouhé výpadky elektřiny.
Na začátku března se již tradičně koná v kulturním domě oslava svátku žen a hned po ní
dětský karneval, oboje pořádané obecním úřadem. Letos setkání připadlo na 11. a 12. 3..
Ženy v sobotu dostaly karafiát, malé občerstvení a pobavila je kapela Krystal. V neděli byl
sál plný dětí v krásných maskách. Děti se účastnily soutěží, tancovaly a samozřejmě si
odnesly i nějaké ty dobroty.
15.4. se konala další kulturní akce, Velikonoční zábava. Tancechtivým účastníkům, zahrála
kapela Tabasco z Besednice.
Na konci dubna se ještě naposledy ozvala zima a 27.4. nasněžilo, ale už 29. pršelo a na
májku nebylo po sněhu ani stopy. Svítilo sluníčko a i když bylo chladno, sešlo se velké
množství lidí. Dobrovolní hasiči vše připravili, děti pomáhaly se zdobením májky a dospělí s
opékáním párků.
3.6. se na prostranství před hostincem a vodárnou sešly děti z naší obce, aby oslavily svůj
svátek. Byl krásný letní den, obecní úřad pro ně připravil mnoho soutěží, za které dostaly
odměnu. Na ochlazení byly připraveny i nanuky.
22. - 23. 6. se obcí přehnala velká bouřka, která způsobila výpadek elektřiny na 6 hodin.
Okolo pouti je kulturní život v obci asi nejpestřejší, vždy se koná sobotní zábava a nedělní
odpoledne s dechovkou. Letos se ještě v pátek přidal před hostincem zastupitel Matouš
Řeřicha s kapelou Prohrála v kartách. V sobotu to pak rozjela kapela Parkán a v neděli
zahrála Petříkovská muzika, k tomu všemu dobrovolní hasiči podávali kvašky, za které sklidili
velkou pochvalu. K vydařené pouti přispělo i celkem pěkné počasí a hodně atrakcí. Nechyběl
autodrom, labutě, dětské kolotoče ani legendární lochneska.
3.10. proběhlo první Dvorské tvoření, setkání maminek s dětmi, na kterém společně tvořily,
prvním výrobkem byl zápich do květináče, tato setkání pokračovala celý rok a byla
navštěvována v hojném počtu.
Ani naše seniorky nezahálí, každou středu se schází v místnosti za hasičárnou, proberou co
se přes týden stalo nového a příjemně spolu stráví pár hodin.
20.10. - 21.10. se konaly volby do poslanecké sněmovny
účast 72,95%
výsledky:
Občanská demokratická strana
16 hlasů
Česká str.sociálně demokrat.
11 hlasů
Radostné Česko
1 hlas
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
6 hlasů
Komunistická str.Čech a Moravy
18 hlasů
Strana zelených
4 hlasy
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 1 hlas
Strana svobodných občanů
5 hlasů
Blok proti islam.-Obran.domova
1 hlas
Občanská demokratická aliance
2 hlasy
Česká pirátská strana
18 hlasů
TOP 09
4 hlasy
ANO 2011
54 hlasů
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
1 hlas
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
11 hlasů

REALISTÉ
4 hlasy
SPORTOVCI
1 hlas
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 46 hlasů
V neděli 29.10. zasáhl střední evropu orkán Herwart. Ničivá bouře si vyžádala 11 mrtvých, z
toho 4 v Česku. V celé České republice silný vítr vyvrátil stovky stromů, které blokovaly
silniční i železniční dopravu. V naší obci došlo k pádu několika stromů, kvůli vichřici byla bez
elektrické energie, na samotách došlo k obnovení dodávky až v úterý.
6.11. starosta přivítal mezi nové občany obce Patrika Baloga, Lukáše Hejla, Ondřeje Trska,
Faolana Votrubu a Davida Honzejka.
11.11. připavili myslivci Poslední leč, bohatá zvěřinová tombola a skupina Klaret přilákali na
150 lidí.
První sníh se objevil 19.11., pršelo se sněhem a teplota byla nad nulou, takže sníh
nevydržel.
Obecní úřad spolu s dobrovolnými hasiči připravil 2.12. pro děti mikulášskou nadílku. Andílci
rozdávali úsměvy a balíčky, čerti zase trochu strach, pro všechy byl připraven punč, čaj,
vánočka a klobásy. Když se rozsvítil stromeček byla cítit vánoční atmosféra.
17.12. proběhl vánoční koncert v kostele, účinkovali Veronika Weisfaitlová – příčná flétna,
Přemysl Filous – příčná flétna, zpěv, Lucie Líkařová - varhany, klavír
22.12. zajistila obec prodej vánočních kaprů přímo ve Dvorech před kulturním domem
26.12. Štěpánskou zábavu hrál Kredencz
Na silvestra bylo slunečné počasí bez sněhu, ideální na silvestrovský fotbálek, který se
pomalu stává tradicí.
Každoročně se s pomocí dobrovolných hasičů koná sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu a svoz železného šrotu.
Investice:
- obnova veřejné zeleně před kulturním domem, celkové náklady akce 185 791 Kč, ( z
dotace Program obnovy venkova částka 90 tis. Kč)
- rekonstrukce místní komunikace – investice , celkové náklady 4715 tis. Kč, ( z dotace
Program obnovy venkova částka 125 tis. Kč
přistěhovaní 12
odstěhovaní 7
narození 4
úmrtí 2
celkem 330 obyvatel
zapsala Ing. Kateřina Zimová Machová

