CO BY SE MĚLO ZLEPŠIT VE VAŠEM OKOLÍ
psi - nepobíhat, exkrementy, sáčky pro pejskaře
zlepšit dopravní spojení o víkendech
chodník na Mořkov
Dětské hřiště chybí
Doprava hromadná – návaznosti a četnost spojů
Potok – čistota, technický stav
veřejná zeleň – hlavně tráva
Hřiště – nedostatek, nebo využití – inline + skatebord + kola
Doprava (snížit) – hlavně tranzitní
víc policie v obci - dopravní
lavičky a odpočinkové zony
Cyklostezka chybí
zlepšit obchody
čistota kolem kontejnerů
ostatní odpovědi jsou po jedné

JEDNOTLIVÉ NEUPRAVENÉ ODPOVĚDI
Postihovat by se mělo volné pobíhání psů po našich uličkách.
Zlepšit dopravní spojení přes sobotu a neděli.
Technický stav koryta potoka Jičínky.
Starost o veřejnou zeleň a trávníky, především pozemky Správy a údržby silnic. Pejskaři by si měli
zvykat uklízet po svých miláčcích.
nešlo zaškrtnou více možností, proto je dopisuji:
čistota a úklid
bezpečnost
více dětských hřišť
více prostorů pro setkávání lidí
lepší dopravní spojen
Více dětských hřišť, lepší dopravní spojní
Více sportovišť, nebo aspoň nějaké zázemí pro mládež, aby se neflákala a neposedávala pod schodama
u Jednoty.
více prostorů pro setkávání lidí
lepší dopravní spojení
největší problém v naší obci je doprava, celou obcí vede hlavní silnice, kdysi nám babičky vyprávěly,
že kdo měl postavené u cesty, to byl pán, byla to "výsada"....
ten, kdo bydlí bokem silnice nepochopí, denně projíždí tisíce aut, kamionu, proto vítám zájem vedení
naší obce ohledně "palačovské spojky"
DĚKUJEME za tuto aktivitu!!!!!
dále pak více dětských hřišť, v každé obci a to i v menších obcích jsou dětská hřiště vytvořená z
dotovaná z "Evropských peněz", to Hodslavicím chybí
v této otázce nelze zaškrtnout více odpovědí najednou
Cesta Valmez-Hodslavice poslední autobus jede v 18Hodin,
vlak po 21Hodině. Není jak se dostat na noční a z odpolední.
více dětských hřišť
Více policejních hlídek na silnici (směr Mořkov), neboť zde projíždějí řidiči jako hovada!
více laviček
odpočinkové zony pro seniory
u předchozí otázky mi nejde zaškrtnout více odpovědí, proto to rozvedu zde.
Nějaké hřiště mimo mateřskou školku by se hodilo, pro menší děti mi něco takového tady chybí.
Podotýkám hřiště typu jako je v Jičíně na Skalkách, nebo u nemocnice. S houpačkami, pískem a pod.,
které by ovšem muselo být alespoň ohraničeno proti psům.
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Více prostorů pro setkávání lidí - nebo spíše více možností, akcí - třeba na place. V obci jsou pouze
hospody a Falcon, jehož úroveň spíše upadá.
sekání trávy v okolí domů, zahrad, uliček, pole (vlastníci si to sečou, ale zbytek leží ladem)
více míst k parkování, zajistit parkování před ordinací Dr. Ševely obyčejným lidem !!!!
Odpadky kolem Kacabaje nejen po akcích typu technopárty.
Nevhodnost těchto akcí.
autobus. doprava o víkendech pro pracující turnusově
doprava - návaznost na dálkové tratě vlakové
vlastníci psů ať venčí psy na vlastní zahradě nebo v okolí svého domu, pak
budou psí segmenty také uklízet
Víkendové spojení do Val.Meziříčí - vlak + autobus.
víkendové spojení do ValMezu, spíše autobus (ranní spoj do práce kolem 7,OO hod.)
Zmenšit zatížení tranzitní dopravou.
Obchod na dolním konci není dostačující.
Modernizace dětského zdravotního střediska.
nejsou vybrány naplaveniny od soutoku s Tomanovým potokem
směrem nahoru z koryta potoka
chybějící cyklostezka-2x týdně uklízím,hlavně v pátek a v sobotu kolem
kontejnerů na dolním konci.-plné igelitky i pytle přitom to všechno pěkně vleze
dovnitř - dělám to proto, že při větru jsou igelity a petky daleko rozfoukané.
chodník směr Mořkov
směr Mořkov po levé straně - chodník kolem silnice
hřišť stačí jen využít
psí extrementy - sáčky pro pejskaře
kvalita ovzduší
Dopravní značení u kapličky (zrcadlo)
Psí hovínka
Klid od hluku motorových strojů alespoň v neděli po obědě
Zlepšit dopravní spojení hlavně o víkendech - to se týká dolního konce!
psí exkrementy - sáčky pro pejskaře
vlak ve VM nemá přípoj do H, večer vlaky nestojí v Hostašovicích - pro studenty důležité...
dětské hřiště na dolním konci
čistota a úklid - zodpovědnost občanů
Doprava
prostor, kde by náctiletí mohli jezdit a skákat na skejtech nebo na kolech
Nehodnotím momentální situaci úplně pesimisticky, ale jisté rezervy v zaškrtlých polích a jejich
zlepšení by dokázaly způsobit nejeden spokojenější výraz v obličejích našich spoluobčanů
bezpečnost - především na silnici (řidiči v určitých úsecích nedodržují rychlost jízdy)
zrušení tranzitní dopravy
sposta občanů udržuje pořádek jen na svém pozemku, co je mimo, není důležité - nepořádek kolem
kontejnerů
chodník od křižovatky směrem na Mořkov
úklid majitelů po svých mazlíčcích, popř. lepší zabezpečení proti útěku
více nádob na bio odpad
vzhled obce, hlavně budov - náměstí, ZŠ + MŠ
Cyklostezku bych uvítal, hlavně tu co nám slíbili
snížení rychlosti na 40, chybí přechod např u hasičárny, u Frýdlů
tráva kolem chodníků, uliček
obchod se smíšeným zbožím
chodník na Mořkov
chodník na Mořkov po kuželnu

