L.tz.zot4.

pan Mgr. Jaromír Dvořák

Popis víceúčelovéhocentra pro setkávání s občany.
Tímto návrhem projektu chceme vytvořit v našíobci zázemí především pro děti, mládež
a ostatní občany horního a dolního Pihelu a přilehlých obcí.
Budova by měla b,ýpřízemní amítbezbariétovývstup se vsťupníchodbou, sociálním
zaiízerum' kuchyňkou, malou kancelaří, společenskou místnostía technickou místností.
Výápění by mohlo byt krbovymi kamny s teplovodním v'ýměníkem, kde by teplovodní
systém bylnapuštěn nemrznoucí směsí. ohřev vody by zajišťovalkombinovaný boiler.
Rozvod vody by byl proveden tak, aby se v zimních měsícíchda1a voda vy'pustit a budova
se tak stala při nepoužíváru Íinančněneniáročnou.
Můžemesi položit otáv)*4 zdaperuze budou do budoucna správně vynaložené.Tímto
návrhem a popisem projekťu chceme vyfvořit v našíobci zázemí především pro naše děti,
m|ádež a ostatní občany horního a dolního Pihelu a přilehlých obcí.
osadní vybor dolního Pihelu by rád pokračoval v akcích, jako jsou upálení Morany,
dětsky den, Letní slavnosti, oslavy dne otevření dětského hřiště, pěvecký kroužek.
Zétroveň chceme rozšířitnaše iniciativy směrem k našímládeži a to nejen znašíobce' ale i
z našeho města. ZaložíLyjsmev našíobci chovatelský spolek, kteým je jako předseda
Jaromír Michel amá už dnes 22 čIeniztohojsou 2 členy mladší16 let, jeden je z dolního
Pihelu a už dnes má v chovu králíku /l čestnou cenu Dobranov 20l2ll3. místo mladý
chovatel ZáIalpy 2012 ll 2. misto mladý chovatel Zákupy ?0I3ll čestná cena kolekce
ZáIupy 2OI3t|soutěž samců čestná cena Česká Lípazal.3|ta druhý mladý chovatel je až
z Provodína.
Máme zde aktivní mládežve fotbale a jenom z dolního Pihelu zde hraje 5 mládežrkiza
dorost Bukovany a jako trenéři zde pracuji pu'Fuljer Štefan (d. Pihel) , PflflPavel Šoď
(Svojkov) a vedoucího jim dělá Jaroslav Tichý (d. Pihel). Pan Jaroslav Tichý je od roku
2013 aktivním členem včelařův Novém Boru aúd by do budoucna v dolním Pihelu
zalrožil kroužek mladých včelařů.
Každoročně zde při rozsvícenívánočního stromu zpivají děti pod vedením paní Martiny
Šmídové,kde bychom touto cestou mohly zalažitmLádežnickýpěvecký kroužek. Naším
Snem je zaIožit ochotnické divadlo. Nejedná se jen o a}itivní podporu mládeŽe, ale je zde
zapotÍebípomoc rodičůabez té to nejde ani ve městě a ani na vesnici a je jen na nás jak
vše zvládneme.

Do budoucna toho chceme hodně, zároveň, chceme městu v Novém Boru ukázat, tak jak
jsme to ukiua|y v minulých letech, že rozhodně nechceme jen brát, aLe také pomáhat.
i i'

Jaroslav Tichý Pihel
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