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Předseda osadního výboru do|ní Pihel Jaros|av Tichý.
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S takovým to zpracováním předloženým //Programem rozvoje města Nový Bor
na období 2aI4 _ 2a2a l / vŮbec nesouh|asím.

Program rozvoje se týká jenom města Nový Bor

obec Pihel, Bukovany, Janov nejsou zahrnuty v rozvoji města Nový Bor.
Vzh|edem k tomu, že tyto obce jsou ve správním obvodu Nový Bor a tím
součástí města, jsem přesvědčen, že by mě| b'ýt rozvoj těchto obcí řešen
samostatně, a|e jako součást programu rozvoje města Nový Bor.

Přidružené obce majíve všech hodnocených ukazate|ích tohoto programu
svoje zásadníspecifika zce|a odlišná od rozvoje města jako takového.
Chybí mě rozvoj a podpora spolkonich činností v těchto obcích. Spolky jsou,
zvláště na vesnicích jak občansky, kulturně a spoIečensky hybate|i vesnice.
Rozvoj infrastruktury ve spojení se spotkovou činností je jediné možné řešení
aby nedošlo k absolutnímu vy|idnění vesnic. Dnešní dorůstající m|ádež a m|adé
rodiny zde nema jí žádné mpŽné aktivity a proto se nebudeme moci divit, že
nám později z těchto vesnic utečou.
Samozřejmě zde můžete narř:|ítnout, Že je zde plánovaná výstavba v horním

Pihelu, aIe musím zde hned připomenout, Že takových satelitních rodinných
domků je po repub|ice nespočet a Iidé se zde vesměs neznají.
Lidé ve městech a na Vesnicích mají různé potřeby a zájmy, proto je nutné vše

o čem jsem hovoři| zahrnout se všemi svými specifiky do programu rozvoje
těchto konkrétních vesnic.
Dopravníobs|uŽnost je čím dál méně zajištěná a S opravami komunikací se
V programu rozvoje města Nový Bor také nepočítá.
Na závěr chci říci, že je potřeba udržovat mezi |idmi kontakt, musejíse mít kde

scházet, aby se udrže|o pouto mezi starší a m|adšígeneracía zároveň aby se na
vesnicích oživovaly a udrŽova|y zvyky předávané našimi rodiči a předky.

Bez kvalitně zpracovaného //programu rozvoje města Nový Bor / / , kde se
nezapomene na obce Pihel, Janov a Bukovany se těmto obcím do budoucna

*ne,bude 
žít podle jejich př9{stav a vše povede v těchto vesnicích k lidské zkáze.
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