CO BY NĚMĚLO CHYBĚT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ V OBCI
cyklostezka
dětské hřiště
kanalizace
Obchod - zlepšit nákupní možnosti i na dolním konci
chodník na vlakové nádraží
Chodník podél cesty ma Mořkov
zlepšení mezilidských vztahů
Dům s pečovatelskou službou.
biokontejnery - velké, nebo víc
věci a události které už existují
územní plán
Oprava areálu Fotbal. hřiště
bankomat
lekárna
voda na kříku - zvýšit tlak
komunitní škola
zrušení tranzitní dopravy
obchvat
opravená škola včetně hřiště
Přechod pro chodce na křižovatce směr mořkov
Ostatní odpovědi po jedné
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JEDNOTLIVÉ NEUPRAVENÉ ODPOVĚDI
Lékárna ( s přiměřenými cenami )
Nějaký bič na vandaly a nezodpovědné majitele psů, kteří svým majitelům stále utíkají.
Dopravní značky se zákazem vjezdu nákladních vozidel.
klidné a pohodové prostředí pro sousedský život. Více prostoru - míst pro staré občany - vetší
jistota.
Pomoc a podpora dětí a mladých lidí - kroužky, spolky.
Pěkná - zateplená a opravená škola
ALE nejvíce odbourat LHOSTEJNOST a Nezájem.
Jak si život tady uděláme, tak jej tady budeme žít.
kontejnery na nápojové kartony a na kovy
dětské hřiště
Drakiáda, Silvestrovský běh, oslava Silvestra
Vzájemná úcta a spolupráce občanů.
Cyklostezka!
cyklostezka
KANALIZACE!!!!
cyklostezka
dětské hřiště
Větší tělocvična.
škola a školka, pošta, stávající lékaři, prodejna potravin a masna
-základní škola
-územní plán
-cyklostezka, která spojí obec s Novým Jičínem
cyklostezka do NJ, popř. na Domoraz, kde by se napojila se stávající stezkou do Beskyd nebo do
VM, kanalizace
Více pozornosti rodinám s malými dětmi a seniorům-Svornost a pohoda
změna územního plánu, vytvořit pro "nové" lidi stavební místa, přitáhnou zde lidé s vyšší příjmové
skupiny = vyšší příjem obce na daních, vyšší obsazenost školy, více práce při výstavbě pro místní
živnostníky apod............
Dále je nutné pro těch pár místních maminek vytvořit nějaké dětské hřiště...........

Snaha o vybudování "obchvatu" obce, zlepšení úrovně obchodu a vybudování cyklostezky do
Nového Jičína
chodník na Mořkov
Koncerty a divadlo v kulturním domě.
Shopping park.
cyklostezka
ROVNOST, svornost, bratrství .
Obecný kompost, aby mohli aj tí, čo chodia do práce využívať miesto pre zvoz bio odpadu a lístia.
(Stále tí istí ľudia neustále okamžite zapĺňajú kontajnery a druhý nemajú šancu)
Dětské hřiště,lékárna
Více nádob na bioodpad
dobrá nálada :o)
pořádný obchod
kanalizace
domov důchodců
samoobsluha na dolním konci
supermarket jednopodlažní
Více zeleně ve středu obce
kanalizace s napojením na ČOV
Dům s pečovatelskou službou.
Lepší zabezpeč.přechodu u ZŠ,volně pobíhající psi, uklízení extrementypo psech.
Fitcentrum místo Falkonu, zákaz technoparty na Kacabaji
lepší zabezpeč. přechodu u ZŠ
chodník na vlakové nádraží
více kontejnerů na bioodpad
chodník na vlakové nádraží
větší nebo více kontejnerů na BIO odpad
chodník od parkoviště Kacabaja na nádraží Hostašovice
čisté ovzduší a uličky
chodník od parkoviště Kacabaja na nádraží Hostašovice
centrální kanalizace, dětské hřiště
kanalizace, čistička
dětské hřiště
dětské hřiště
Povodně 2009 - dosud nevyčištěný potok !!!
U domu důchodců nesvítí osvětlení obce.
Cyklostezka od dolního konce po For .. . Bludovice a doařešení cyklistické a pěší dopravy od
Pleškového vag¨ónu k nádraží ČD v Hostašovicích.
Velmi naléhavě je potřeba na dolním konci obchodu samoobslužného typu.
Obchod s čerstvým ovocem a zeleninou (i třeba formou farmářských trhů - ovoce, zelenina, drůbež,
vejce, mléčné výrobky i řemeslné produkty.
Cyklostezka - Val. Meziříčí - Hodslavice - Nový Jičín.
kvalitní sportoviště se slušným zázemím-to se o fotbalovém ani sokolském
hřišti říct nedá a tělocvična je spíš k smíchu
na dolním konci pořádný obchod s potravinami
Vyřešení obchodu Jednoty dolní konec - zprovoznění nebo jiné využití domu
podpora snahy o vybud.cyklostezkyvětší dopravu autob.např. od 17,30-21,30 Hodsl.-dolní konec nic
nejedestudenti problém s ranními spoji
Cyklostezka,bezbariérové přístupy k lékařům
škoda, že se někdo nepostaral o znovuotevření bývalé prod.Jednoty na DK.
Aby občané nenechávali igelitky a pytle u kontejnerů, když jsou tyto poloprázdné.
bankomat
čajovna nebo cukrárna
větší využití Jednoty - jejich prostor - stavěna v akci "Z"
chodník na Mořkov
dokončení územního plánu (výstavba) a tím ukončení úbytku občanů

prodejna běžných potřeb (železářství apod.)
zapojení mládeže do sportovních a kulturních aktivit
chhodník na vlakové nádraží
Přechod pro chodce na křižovatce směr mořkov
Bankomat. Chodník podél cesty na Mořkov, výhledově s cyklostezkou až do mořkova,
Zastřešené autobusové zastávky (směr Mořkov)
Vybudování přechodu pro chodce na křižovatce směr Mořkov
víc nabídek pro volný čas ,určitě více prostoru pro setkavání lidi zejmená v okolí hasičarny a na
dolním konci a lekarná
Úprava vzhledu budovy zákl. školy
Úprava placu u socyhy Fr. Palackého
Prezentace Hodslavského chleba na veřejných akcích
dětské hřiště
klid v noci, nesnáším techno nebo techno párty-řvou na tom tak nahlas,
že se divím, že nejsou hluší a to bydlím velký kus od Kacabaji
Dům seniorů + pečovatel. služba
chodník na Mořkov
Pozvat nějakého zpěváka, nebo zajímavého člověka.
koupaliště
dětské hřiště, přístup na školkovou zahradu
chodník k vlak. nádraží
domov seniorů
lépe vybavený klub důchodců(poslech více druhů hudby, spol.hry, PC aj.)
obchvat !!!!!
domov seniorů
dětské hřiště
základní škola s kvalitní výukou
velkoobjemové kontejnery na bioodpad. malé nestačí
škola jako vzdělávací centrum mládeže s nabídkou doprovodných volnočasových aktivit
Hřiště pro děti
Výměna oken v Mš a Zš
obyvatelé Hodslavic by se měli více věnovat úpravě a údržbě svého okolí
zrušení tranzitní dopravy
společenské a kulturní centrum pro setkávání více občanů
cyklostezka, dětské hřiště, moderní sportoviště pro děti + veřejnost (stadion)
kanalizace
Kabelová televize
Kanalizace
Kanalizace
Cyklostezka
Chodník na Mořkov
Posílení vodovodního řadu - nízký tlak na Kříku
Kanalizace, cyklostezka, vodovodní řad na kříku je slabý
Chodník podél cesty ma Mořkov
dotažení projektu kanalizace
Rehabilitace
Prodej zeleniny
Autobusová zastávka u kuželny, třeba jen na zastavení
Cyklostezka na bývalé trati
Oprava ZŠ a tenisových kurtů
domov seniorů
chodník k nádraží ČD
chodník podél cesty na Mořkov, kanalizace, důsledná kontrola spalování odpadu, lavičku a
odpočinkové zóny i v obci - nejen v záhumení
chodník podél cesty na mořkov
důraz na topení elektřinou, plynem, bezpečnost

nákupní možnosti - stávající prodejna na nízké úrovni + vysoké ceny
splachovací WC na hřbitově
žáci-fotbal
nová tribuna, sprchy, WC na hřišti
dětské hřiště, WC a šatny na fotb.hřišti

