Veřejné forum Zdravé obce a MA21 v Borech dne 12.6.2019
body v
problémy/příležitosti
oblasti

oblast

body
celkově

pořadí

bezbariérový přístup do budovy OÚ - výtah

4

8.

nová jídelna a kuchyň v areálu ZŠ

13

1.

10P Zdravé obce Bory

hřiště MŠ za Jednotou
dopravní hřiště pro výchovu dětí
svodidla u Oklíku

1

svodidla na Benátkách u potoka
chodník v Dolních Borech od uličky k mostu
chodník v Horních Borech zastávka - Mrázkovi
předláždit uličku u Kabrdů
oprava vjezdu do osady Cyrilov
pravidelná údržba povrchů nových komunikací

A

Rozvoj obce
(infrastruktura, doprava,
majetek obce)

bezbariérový přístup do budovy OÚ - výtah

9

oprava fasády a střechy ZŠ

1

nová jídelna a kuchyň v areálu ZŠ

12

odborné učebny ZŠ

3

oprava staré Hasičky v Borech
nové dětské hřiště v Cyrilově

2

pokračovat v projektu Mezibory

2

zregulovat noční provoz veřejného osvětlení
doplnit veřejné osvětlení - cesta od fotbalového hřiště
doplnit veřejné osvětlení - hřbitov
oprava silnice do Radenic

2

využít pozemky pod OÚ pro obytnou zástavbu a částečně občanskou
vybavenost

5

vybudování obecných bytů místo bývalé MŠ

7

vybudování obecných bytů místo bývalé MŠ

8

4-5.

vybavení pro pořádání kulturních akcí (lavičky, stoly, vozík na
přepravu)

13

vybavení pro pořádání kulturních akcí (lavičky, stoly,
vozík na přepravu)

2

9-10.

sociální byty (startovní, pro seniory,…)

15

sociální byty (startovní, pro seniory,…)

8

4-5.

sousedská výpomoc seniorům (např. pomoc formulářů
na úřad, vyzvednutí léků, zavést k lékaři, drobné
opravy v domácnosti,…)

2

9-10.

oslovovat "obecního" architekta při jednotlivých projektech obce

B

Kvalita života v obci
(sociální oblast, zdravotní
oblast, spolky v obci,
vzdělávání - MŠ, ZŠ,
celoživotní)

vyhradit finance na založení sociálního konta (podpora konkrétních
občanů a jejich speciální potřeby)
pomoc ze strany obce při charitativních sbírkách

2

virtuální univerzita třetího věku

1

sousedská výpomoc seniorům (např. pomoc formulářů na úřad,
vyzvednutí léků, zavést k lékaři, drobné opravy v domácnosti,…)

7

infotabulky zákaz podomního prodeje
postavit na hřišti prolízačku se skluzavkou

C

Stůl dětí (vzdělávání,
život v obci, kultura a
sport, životní prostředí,
krajina, ?..

kontejner na BIO odpad

2

vybudovat pumtrackovou dráhu

4

vybudovat pumtrackovou dráhu

11

2.

digitální radar na hlavní silnici

4

digitální radar na hlavní silnici

7

6.

zapojování dětí do různých akcí (masopust,..)

4

zapojování dětí do různých akcí (masopust,..)

6

7.

ve škole zprovoznit bufet
cyklistická stezka pro děti (kratší vzdálenost)
přemalovat šedou zeď na žlutou u školního hřiště
seniorský klub

1

seniorský zájezd

D

Ekonomika a cestovní
ruch

škola v přírodě na Cyrilově

2

úprava polních cest pro využití cyklotras a napojení na okolní obce

11

pokračovat v budování naučné stezky

3

přestěhování pošty do budovy OÚ

14

nabínout nevyužívané prostory budovy OÚ k pronájmu

2

úprava polních cest pro využití cyklotras a napojení na
okolní obce
přestěhování pošty do budovy OÚ

doplnit ukazatele o podnikatelskou činnost
lokalita Hatě - muzeum těžby

7

lokalita Hatě - muzeum těžby

opatření ke zvýšení zadržování vod v krajině

8

opatření ke zvýšení zadržování vod v krajině

10

3.

zrušení nelegálnních "skládek" odpaů - Cyrilov, Údolíčko

11

zrušení nelegálnních "skládek" odpaů - Cyrilov,
Údolíčko

1

11.

vracení krajiny do původního stavu

E

vytvoření krajinného konceptu (strategický dokument)
Životní prostředí, krajina
revitalizace Babačky do původního stavu - meandry
a zemědělství
omezení hnojení kolem vrtů (ochranné pásmo)

4
10

meze nad Cyrilovem - remízky

2

v rámci budování chodníků řešit i varianty se vsakováním vody

2

řešit budoucnost lesů v návaznosti na kůrovcovou kalamitu
více sběrných míst na bioodpad

2

omezení hnojení kolem vrtů (ochranné pásmo)

