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Vážení spoluobčané!
v tomto čísle Novodvorského zpravodaje Vás chceme informovat o několika nových
důležitých skutečnostech, které se událi od začátku roku a nebo které připravujeme:
Informace z Obecního úřadu na mobilní telefon nebo E-mail
Chcete mít vždy nejlepší informace o dění v obci ?
Chcete být mezi prvními, kteří se o všem dozví ?
Nebaví Vás nebo nemáte čas poslouchat obecní rozhlas ?
Chcete dostávat informace o dění v obci, byť jste třeba tisíce kilometrů od domova ?

Jestliže odpovíte alespoň na jednu otázku ANO,
pak neváhejte a zaregistrujte se ...
Vše je ZDARMA a anonymní, k odeslání je třeba pouze tel. číslo nebo E-mail.

SMS

E-mail

Pošlete ze svého mobilního telefonu popř. z Internetu
SMS zprávu ve tvaru "PRIHLAS ZPROUND číslo
Vašeho mobilního telefonu", tzn. např. "PRIHLAS
ZPROUND 0603123456"
na tel. číslo:

724 300 463

Pošlete E-mail s požadavkem na přihlášení popř.
odhlášení zasílání zpráv na

nove.dvory-zr@seznam.cz
E-mail by měl obsahovat předmět:
pro přihlášení --- Prihlas ZPROUND
pro odhlášení --- Odhlas ZPROUND
a hlavně E-mailovou adresu, na kterou si přejete
zprávy zasílat, jestliže se liší od adresy, z které
odesíláte registrační E-mail.

Můžete si zaregistrovat zasílání SMS i E-mailů. Jestliže proběhne registrace úspěšně,
přijde Vám SMS popř. E-mail s potvrzením.
Vzhledem k prozatímnímu ručnímu zpracování registrací toto může trvat i několik dní, nejdéle však týden.
Jestliže Vám potvrzení ani po týdnu nepřijde, pak toto oznamte na 724 300 463 nebo
nove.dvory-zr@seznam.cz
Registraci můžete provést i telefonicky na OÚ Nové Dvory na čísle 566 666 294 a to každou Středu od
19:30 hod. do 21:30 hod. (zařizuje Martin Šmíd), popř. se můžete stavit osobně na OÚ a E-mail nebo tel.
číslo nahlásit.

Oznamujeme občanům, že v pátek dne 28.6.2002 bude v 16:00 hod. puštěna do obecního
vodovodu voda z nového vodojemu. Toto oznámení berte jako upozornění, že se v obci ve vodovodním
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řádu změní dosti podstatně tlak. V horní části obce asi na 3,5 – 3,8 atm., v dolní části obce na 4 – 4,5 atm.
Žádáme Vás abyste si všichni svoje vedení pohlídali.
Výsledky VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002 v Obci Nové Dvory
Počet voličů dle zákona (186 občanů obce + 2 voličské průkazy) 188, Počet voličů, kteří hlasovali 137, Počet platných hlasů 136,
Účast ve volbách 72,8% ; 1.ČSSD 42 hlasů, 2. Koalice 34 hlasů, 3.ODS 23 hlasů, 4. KSČM 17 hlasů, 5. Strana venkova 5 hlasů,
6.Humanistická aliance 4 hlasy, Sdružení nezávislých 4 hlasy, Strana zelených 4 hlasy, 9. Naděje 2 hlasy ,10. Volba pro
budoucnost 1 hlas.

Od příštího týdne začne firma Tintěra a Chládek z Havlíčkova Brodu výstavbu
chodníků v obci, proto žádáme občany o maximální pochopení a trpělivost.
Na základě nesčetných připomínek a stížností občanů se zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 20.5.2002 zabývalo volně pobíhajícími psy a rozhodlo, že pokud bude porušována Vyhláška
obce č. 3/1995 o ochraně veřejného pořádku článek 13 o zákazu volně pobíhajících psů a domácích
zvířat na veřejných prostranstvích bude postupováno následovně: při prvním porušení tohoto článku
bude majiteli zaslán upozorňující dopis a při druhém porušení tohoto článku bude majiteli udělena
pokuta ve výši Kč 500,--. Při dalším stále se opakujícím porušováním tohoto článku bude
postupováno dle zákon č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V závěru tohoto mimořádného vydání zpravodaje chceme velmi naléhavě požádat
všechny občany naší obce včetně majitelů rekreačních chalup, aby velmi uváženě a pečlivě
zvážili svojí možnost připojení na plyn. Třeba jenom plyn na vaření nebo ohřev vody, kde
je dokázáno, že proti elektrice nebo propan-butanu je ať už vaření nebo ohřev vody
podstatně levnější. Stačí napojení samostatně jenom například bojler na ohřev vody nebo
samostatně sporák na vaření. Velmi důležité je to připojení, není nikde psáno kolik plynu
se musí odebrat, stačí jeden spotřebič. Žádáme Vás o to proto, že obec na rozvody po obci
dostala dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), kde ve smlouvě je jedna
z podmínek 90% napojení obce. V březnu při jednání se SFŽP, kdy jsme měli toto
devadesátiprocentní napojení dokládat, jsme zjistili, že máme zhruba asi 20% napojení.
SFŽP nám na naší žádost smlouvu prodloužil do března roku 2003 a navíc nám slevil z 90
% na 50% napojení, což už je velice velká úleva. Záleží na nás na všech, jak se k této
záležitosti postavíme. Schází nám přibližně 25 přípojek. Nedokážeme-li to do příštího
března, hrozí obci povinnost vrácení celé dotace zpět SFŽP. Zvážíme-li, že tato dotace činí
1,5 mil. Kč, stojí to za tu úvahu. Ještě jednou Vás žádáme o zvážení Vašeho napojení na
plyn, stačí osazení plynoměru.
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