
Jste celkově spokojeni se životem v obci? POKUD NE, NAPIŠTE PROČ 
 

 ano 45 23% 

 spíše ano 94 47% 

 tak napůl 43 22% 

 spíše ne 5 3% 

 ne 2 1% 

 nevím 1 1% 

 

 

Neupravované, netříděné odpovědi 

Vím, že Obec dělá vše, co může, problém je na straně financí. Dnešní situace ve státě se samozřejmě odráží 
na stavu v naší obci. Myslím, že je zapotřebí udržovat nemovitosti i všechno jiné v Hodslavicích tak, aby to 
nechátralo a nestavět další budovy, hřiště atd., protože vše se musí udržovat a obec na to má omezené 
prostředky. Se současným rozpočtem na to zkrátka nemá. 
Nádoby na bioodpad jsou vždy, když je potřebuji, plné. 
Pracuji 50 km od obce a denně dojíždím, proto nemohu naplno využít služeb obce.  
Je zde spousty lidí, kteří bohužel jenom umí škodit druhým..např.odhazování odpadků po okolí, volně 
pobíhající psi, kteří jenom škodí (sami máme psa, ale vše si po něm řádně uklízíme!) 
Protože se zde lidi starají o to, po čem je jim houby a nestarají se o to, o co by měli! 
nejsem rodilý "hodslavjan" a dnes dávám za pravdu řadě lidí, kteří mi často říkali, že jste /né všichni - 
pravda/ divní a nepustíte mezi sebe cizí, s tím dnes plně souhlasím 
Jediná věc, která mne trápí je lhostejnost spoluobčanů. Někdy, když procházím kolem popelnic s tříděným 
odpadem, je mi do breku. Myslím, že informovanost o třídění odpadů je velmi dobrá, a přesto se setkávám 
doslova s bordelem kolem popelnic. Lidé tam nahážou cokoliv, i když ví, že vše nepotřebné mohou odnést 
na sběrný dvůr. Sběrné kontejnery jsou také přistavovány a přesto se ještě najdou tací, kterým je líno udělat 
pár kroků navíc. Ještě že už zmizel kontejner u hřbitova, protože to co tam někteří stačili dotáhnout... 
Nemám slov. 
Co mne také nemíchlo bylo vyplenění školní zahrady 
Není nabídka pracovních příležitostí, po 5. hodině odpolední je v obci mrtvo. 
NESPOKOJENOST s VÝVOZEM POPELNIC 1x za 14 dní. 
V zimních měsících absolutně NEDOSTATEČNÉ. 
Každý není movitý podnikatel, aby si mohl dovolit topit plynem či el. energií.  
Popelnice od slova P O P E L. Kam tedy s ním ??? Mají vznikat opět černé skládky, které byly před 
zavedením popelnic???? Vracíme se opět před rok 1989 !!!!!! 
 
Ohledně pálení listí, suchých větví - provádělo se vždycky, co je lidstvo na tomto světě. Samozřejmě, že v 
současné době šetrným způsobem, ale zakázat nebo hrozit pokutou je nesmysl. 
Pretože niektoré spolky a organizácie si myslia, že sú niečo viac ako ostatní a tí MUSIA chápať a tolerovať 
ich činnosť. 



Nejsem spokojena s odvozem odpadů v obci. Jedna popelnice v topném období opravdu na dva týdny 
nestačí. Důsledně třídíme veškerý domácí odpad do příslušných kontejnerů, bioodpad do vlastního 
kompostéru. Směsný odpad máme v minimálním množství, ten by naplnil polepnici ne za dva ale i za tři 
měsíce. Co však máme dělat s popelem? Topíme výhradně uhlím a dřevem a množství popela je na dvě 
popelnice. Myslíme si, přidělení počtu popelnic by se mělo odvíjet od typu vytápění domu a ne od počtu 
členů domácnosti. Obyvatelé obce by měli mít možnost si pořídit dvě popelnice i třeba s příplatkem. 
spousta pobíhajících psů volně po obci-psích extrementů v uličkách, 
nejviditelnější v zimě a znečištěné ovzduší 
vadí volně pobíhající psi po obci a jejich extrementy-všude 
pobíhající psi a výkaly 
kvalita ovzduší, nedokončený chodník na vlakové nádraží 
žadné pracovní zázemí  v obci a velmi špatná doprava za prací hlavné do vsetínského kraje např: :-)   
valašské mezříččí  tam i  zpatky hlavně ve večerních hodinach kde musíte čekat hodinu popřipadě 2 hodiny 
na autobus do hodslavíc  
Horší, než jiné obce - nejsou stavební místa a k tomu inženýrské sítě. 
v zimě nedýchatelné ovzduší ráno a večer 
konzervatismus - my máme Frantu a kdo je víc 
odklon dopravy, přestavba náměstíča 
malý zájem obyvatel 
hluk z motorek na kříku 
velmi mi vadí zrušení železniční trati 
smrad z komínů 
pochybuji, že se tu něco změní, bydlím tu 30 let a nic se nezměnilo, vše je při starém 

 


