PŘIPOMÍNKY A NÁPADY NA KONCI DOTAZNÍKU

Chodník na Mořkov
Lavičky
WC v centru obce
propojení chodníků od Kacabaje na Domorac
Autobusová zastávka u Kuželny
odpadkové koše a pytlíky + osvěta pejskařům
Dětské hřiště
pochvala
zatažení policistů do obce - rychlost- pořádek
zábradlí - hlavně kolem mostků
rekonstrukce fojtovy stodoly
rekonstrukce návsi
bránit nelegálním akcím na kacabaji
potřebujeme cestu bez velkých těžkých nakláďáků apod.
autobusová zastávka u hasičárny
automat na svíčky na hřbitově
Bankomat v obci
chodník směr bludovice
Zabránění ježdění aut z Hodslavic do Hostašovic zkratkou přes Háj.
zvýšit informovanost
likvidace starých a opuštěných domů, které padají a jsou devastovány
přechody (na mořkov, hasičárna)
zlepšení rozhlasu
semafor u ZŠ
Zákaz průjezdu aut od mateřské školky směr Pavlica, Říp, spíše jen pěší zónu
Ostatní jsou po jedné
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JEDNOTLIVÉ NETŘÍDĚNÉ ODPOVĚDI
Lavičky na uličkách jsou velmi dobrý nápad. Ale musely by být asi zabetonované, aby je někdo chytrý
nepřemístil na svou zahrádku.
Chodník podél cesty na Mořkov je nutný. Máme na to?
Líbil by se mi vyasfaltovaný chodník pod fotbalovým hřištěm.
Větší frekvence hromadné dopravy, omezení provozu kamionu.Líbil by se mi krytý bazén v obci.
Fajn by byla rekonstrukce náměstíčka, bez té hrbaté asfaltové cesty podél zídky.
Omezení rychlosti jízdy na hlavním tahu (VM/NJ) a směr Mořkov.
Chodník do Mořkova by nebyl špatný, Lavičky nemusí být velké náklady,
uvítal bych dětské hřiště nebo alespoň volný přístup do prostoru dětského hřiště v areálu mateřské školy.
Lavičky na uličkách, chodník z Hodslavic do Nových domků ( širší i pro kola), více přechodů ( u
křižovatky na Mořkov, u hasičárny)
Zrušte pro občany Hodslavic nájemné za KD (nebo ho snižte) bude se určitě dělat více kulturních akcí.
Chodníky, tam kde nejsou. Lavičky - u našich památkových objektů ( jsou jen u Domku P.) a na
hřbitovech. Nová úprava centra obce - "placu".
Potřebujeme chodník podél cesty na Mořkova a od Kacabaje k vlakovému nádraží Hostašovice. Více
odpadkových košů a u nich sáčky na psí exkrementy.
dojíždím do zaměstnání z nádraží v Hostašovicích, na nádraží autem, poté pokračuji vlakem /jinak se
nedá, autobusové spojení k vlaku "nepasuje", někdy auto nemám k dispozici, tzn., že domu jdu pěšky a po
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hlavní cestě, problém - chybějící část chodníku.
jsem z dolního konce, mám malé děti s kterými chodíme denně na procházky, je potřeba dodělat zábradlí
na uličce vedle Machů, Raslů, Hromádků, které by navazovalo na zábradlí na novém mostu přes potok.
Ve vesnici po povodních je zábradlí v místech, kde ani nebylo a kde není třeba a na tomto místě ho voda
vzala..jezdí se tam i auty a v zimě, když je plno sněhu, ledovka se člověk bojí nejen o sebe, děti, ale i o ty
auta .
Prosím, pokud by byly finance o dodělání tohoto zábradlí. Předem děkuji.
Určitě bych preferoval podporu sportovních či kulturních akcí pořádaných mladými lidmi z vlastní
iniciativy. Snahu o vytvoření cyklostezky a důkladněji informovat občany o výhodách třídění odpadu +
zavedení sankcí za pálení komunálního odpadu doma do praxe... (stačí pár odrazujících příkladů a lidé se
možná ponaučí, samozřejmě i se zveřejněním)
chodník na Mořkov (vhodný i pro brusle a kola) + na Domorac . kolem veřejných schodišť aspoň zábradlí
! hřiště pro děti (nejmenší i pro ty větší) s lavičkama . Veřejné ohniště (třeba zprovoznit prostor u
hasičárny :-) )
veřejné wc a chodníky cestou na domorac
Líbil by se mi veřejný záchodek v centru obce a cedulky na něj upozorňující.
Lavičky na uličkách.
Potřebujeme chodník podél cesty na Mořkov.
Lavičky na uličkách, na záhumení. Chodník do Bludovic.
Chodník podél cesty na Mořkov, větší nabídka bytů, je toho více.
veřejný záchodek v centru obce, lavičky na uličkách, chodník na Mořkov i směrem na nádraží v
Hostašovicích, venkovní výtah k ordinacím lékařů
-mě by se líbilo vyřešení přecházení vozovky na cestě vedoucí od křižovatky u pošty na Mořkov -mezi
dvěmi autobusovými zastávkami (přechod, retardér, upozornění na jiné nebezpečí, možný střet s chodcem
či dítětem apod.)
-uvítala bych semafor u přechodu pro chodce u ZŠ (je fajn, že ráno zde dopravu řídí osoba pověřená
obecním úřadem, ale odpoledne, kdy děti chodí ze školy a provoz je opravdu hustý, už to tak není (chápu,
že každá třída končí výuku v jiný čas)
Zrovna uvedené by se mi moc líbilo.Je vidět,že jste mladí a dobré nápady najdete.
Chodník na Mořkov - určitě by měla být větší priorita než nový "plac" . Jsem praktik a osobně mi záleží
více na bezpečnosti, než na vzhledu. Až se někdy stane, že vůz zraní nějakého chodce či dítě, bude pozdě a
argument máme ale hezký plac a vysázené stromečky nikoho zajímat nebude.
tak lavičky v uličkách nejsou špatným nápadem, určitě by nějaká lavička nebyla k zahození v uličce
směrem na Hostašovice. Chodník směrem na Mořkov je také nutností
chodník na vlakové v Hostašovicích, pokud mám sbírat hovínka po psovi, tak více odpaďáků, ať to
nemusím házet do cizích popelnic,
Chodník podél cesty na Mořkov by nebyl špatný. Přidat lavičky do dědiny.Využít prázdné prostory v
nákupním středisku - byla tam pěkná výstava,tak třeba pro výstavní síň obce(fotografie obce,obrazy
obce,historické fragmenty nalezené v obci) nebo i pro kavárnu s čajovnou (kde by byl pěkný hrací koutek
pro děti).
nesouhlasím s otázkou č.7 (třídění odpadu a s tím spojené vyvážení popelnic 1x za 2 měsíce) => třídíme
odpad pravidelně (plasty, sklo, papír, železo) a popelnice máme stále plné, protože se do nich dávají pleny
po prarodičích, takže mi tato otázka přijde jako úplná blbost!!!
Postřehy:
* byla by možnost opět využít prostory posilovny v ZŠ? Dřív jsme zde posilovnu využívali jako žáci ZŠ,
ale za posledních cca 15let nevíme kde je tomu konec. Posilovnu by zde využilo více lidí, než aby jezdili
do NJ nebo Valmezu
* uvítala bych lavičky na uličkách
* zbourání domu na dolním konci "Šimičkův dům" => majitel tam sice dal kdysi dávno nová plastová
okna, ale po povodni se s tímto "domem" nic neděje - spíše se rozpadá a je to nebezpečné hlavně pro děti
=> pokud by se tento dům zboural, terén by se upravil a zde by bylo pěkné posezení (lavičky)
Chodník podél cesty na Mořkov určitě a taky k vlakovému nádraží Hostašovice.
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Semafory pred školou a pri zastávke(obchodné srtredisko) popr. inde podľa potreby.
Nesúhlasím, aby sa obecné prostriedky používali na financovanie kresťanských spolkov, ktoré to zjavne
nepotrebujú obzvlášť ak v blízkej budúcnosti dostanú 100 miliárd Kč (100 000 000 000 Kč), pripadá mi to
ako plytvanie a neserióznosť. Iste sa nájdu dôležitejšie cieľové skupiny, ktoré nemôžu očakávať
miliardový prísun peňazí ani v ďalekej budúcnosti.
Určitě bych přivítala veřejný záchudek.
Chodník polél cesty na Mořkov by byl určitě vhodný. Absolvovat tuto trasu po tmě nebo za snížené
viditelnosti je pěšky životu nebezpečné.
na dolním konci pod novým mostem chybí u potoka zábradlí
chodník na Mořkov
lavičky, chodník, nedovolit v zimě parkovat na MK kvůli vyhrnování sněhu - nejvíc u školky
špatný místní rozhlas
osvětlit zastávku na Mořkov
Do sběrných nádob u nák.stř.vozí cizí lidé odpad-byl jsem svědkem-potom nádoby nestačí a zdražují se
poplatky za vývoz.
Řešení:žetony pro občany platící odpad-uzavřít nádoby a přístup pro občany na žeton-těžko vyřešit?
Veř.záchodek víc než nutný.
Chodník podél cesty na Mořkov-jistě plánovaný více než 10 let
Tranzitní doprava
Upravit vchod do zdrav.stř.,padá omítka, vlhko v chodbě, plíseň, udělat přístřešek pro kočárky - prší dětem
do kočárků!
Upozornit SD Jednota N.Jičín o nutnosti opravy zdejší prodejny, zatékání
střechy, plíseň na stropě v obchodě.
Opravit cestu směrem na Léchu, velké výmoly-díry, je zde velký provoz
ZS,MŠ
Je vidět, že máte na OÚ málo práce, když vymýšlíte takovéto dotazníky.
Myslím, že byste se měli zabývat konkrétní prací pro obec, než zjišťováním
nedostatků, které stejně neodstraníte z důvodu nedostatku financí.
Vadí mi využívání místního rozhlasu ke komerčním sdělením.
Vadí mi hluk v neděli. Sekačky, pily, cirkulárky,...
Vadí mi, že majitelé pozemků a zahrad nesekají zaplevelené porosty alespoň 2x ročně.
lavičky na uličkách, chodník podél cesty na Mořkov
dětské hřiště
továrna na čokoládu
Potřebujeme chodník podél cesty na Mořkov
Nesouhlasím s vývozem domovního odpadu 1x za 2 měsíce - topíme koksem.
Více hlídat mldež po diskotékách.
Nesouhlasím s vývozem domovního odpadu 1x za 2 měsíce. Bude nepořádek a všude skládky!
Chválím výsadbu nových stromků.
Zabránění ježdění aut z Hodslavic do Hostašovic zkratkou přes Háj.
Líbil by se mi veřejný záchodek v centru obce.
Lavičky na uličkách.
Nepotřebujeme chodník podél cesty na Mořkov - auta.
Víc laviček se za pár let nepochybně bude hodit. Chodník na Mořkov, měl by být, uvažujte o chodníku za
příkopem, kvůli větší bezpečnosti. Výsadba veřejných ovocných stromů všude, kde je to vhodné. Ovoce je
v obchodech drajé už teď a bude horší, tak ať lidi mají přístup k vitamínům alespoň na ten podzim. Těch
pár stromků, co jsme nasadili - určitě nebude stačit.
Příklady - vše: určitě ano. + chodník z dolního konce na Bludovice, od nádraží ČD do Hodslavic.
Pořádání farmářských trhů.
Chybí pobočka peněžního ústavu.
Bankomat. Zvýraznit přechod u ZŠ - zančení na asfalt, blikající značka či přechod.
lavičky 2 - Záhumení od ZŠ, kolem hřbitova a kravína ke mlýnu
chodník,ulička, cyklostezka z Hodslavice do Mořkova podél hl.cesty
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na internetových stránkách vložit k zubní ordinaci ordinační hodiny
dořešení autobus.spojů
poplatky za psa platíme a obec v tomto ohledu moc nedělá-na Dolním konci
je snad jediný koš na odpadky a sáčky na psí extrementy nejsou
a nemíním chodit s plným sáčkem v ruce 1/2 hod.než ho donesu domů
chodník na Mořkov
lepší dohled nad mládeží u nákupního střediska ve večerních a nočních
hodinách-hlavně v pátek a v sobotu
chodník podél cesty na Mořkov
-veřejný záchodek - ano
-lavičky na uličkách - ano
-chodník na Mořkov - ano
-jestli se budou vyvážet popelníce 1x za 2 měsíce ušijete si na sebe bič
vesnice se změní ve skládku
veřejný záchodek, lavičky na uličkách, chodník podél cesty na Mořkov
likvidace starých a opuštěných domů, které padají a jsou devastovány
lavičky - kláda - na Záhumení k odpočinku
chodník podél cesty na Mořkov
veřejný záchodek, chodník podél cesty na Mořkov
kavárna s cukrárnou
Co máme dělat s opadaným velkým množstvím listí od sousedů?
chhodník na vlakové nádraží
Především v zimě, chybí chodník na nádraží na Domorac v úseku kolem Kacabaje
libila se mi udržba cesty na hodslavice
Potřebujeme chodník na Mořkov
Veřejný záchod v centru obce
Bezbariérový přístup pro kočárky z placu na OÚ
Nádoba na baterie a drobný elektroodpad na dolním konci
autobusová zastávka u hasičárny
Udivuje mne, že před komunálními volbami jste si byli nedostatků v obci
dostatečně vědomi a nyní, rok po volbách, bez viditelných změn k lepšímu,
se na totéž prostřednictvím dotazníků ptáte občanů.
veřejný záchodek v centru obce
potřebujeme cestu bez velkých těžkých nakláďáků apod.
chodník na Mořkov
Chodník z Hodslavic na Domoraz ČD, po cestě u mostu jde o život
Líbil by se mi veřejný záchodek v centru obce. Lavičky na uličkách. Potřebujeme chodník podél cesty na
Mořkov.
Líbil by se mi veřejný záchodek v centru obce.
Potřebujeme chodník podél cesty na Mořkov.
veř. záchodek
slušní žáci- jako dříve....
jeden fotbal. klub, lepší šatny a sociálky na hřišti
křížovka o ceny(10-20Kč) ve zpravodaji
Záchodek, chodník na mořkov, Více obecních odpadkových košů + sáčky na exkrementy
Automat na svíčky ke hřbitovům
ODSTRANIT strom u hlavní cesty u mostku u Garčárů - je suchý, hrozí pád větve
Volně pohybující se psi
Bankomat v obci
Automat na hřbitovní svíčky
Záchodek
chodník na mořkov
Uvítal bych, kdyby vymizel vandalismus, jelikož v okolí nák. stř. (jednota) to vypadá jako doupě
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budoucích narkomanů a feťáků. To že se toleruje kouření marihuany a tabáku na veřejných prostor. je
opravdu síla. Pod schody (nadjezdu) jednoty to vypadá, že za pár let už budeme pracovat jen my, co jsme
si to kdysi nemohli dovolit. Ale to už je opět spíše otázka systému v tomto státě. Děkuji
Líbil by se mi veřejný záchodek v centru obce. Lavičky na uličkách. Potřebujeme chodník podél cesty na
Mořkov
snížení rychlosti v místech s větší hustotou obyvatel a zároveň častější měření rychlosti policií ČR
Lavičky na veřejných plochách
Chodník na Mořkov
Lavičky na procházkových trasách kolem Hodslavic (kacabaja a pod.)
Dětské hřiště
Galerii - fotografie, obrazy či jiné práce z naší vesnice či okolí
Realizace cyklostezky bude fajn, nebo cyklostezka na Morkov po hlavní nebo cyklostezka na Kacabaju
pres pole (stacilo by srovnani terenu?)
k bodu 2 - velmi mi vadí nelegální akce, které probíhají u nádrže kacabaja
Potřebujeme chodník podél cesty na Mořkov.
Lavičky na uličkách
Obecní rozhlas - znělka - více amplionů
Větší osvěta pro pejskaře + odpadkové koše na uličkách, ab ysi po svých telatech mohli ty hadice uklidit
Omezení rychlosti na záhumení - retardéry - to není dálnice, hrají si tu děti
Oprava cesty do stranika
k otázce hlavní problém obce: Vandalismus - týká se to současné doby a zábavy mládeže
-------------nějakým způsobem zabezpečit, aby cestou do hostašovic přes pole, nemohla projíždět auta. téměř při
každé procházce, nebo jízdě na kole nějaké potkáme.
Chodník na mořkov i na nádraží
Pokud by byl pozemek sousedící s paní cyrusovou obecní, líbil by se mi tam takový malý parčík
Líbil by se mi veřejný záchodek v centru obce. Lavičky na uličkách.
Zrušit zařízení Falcon a využít tento prostor pro širokou veřejnost např: kino, besedy, setkávání, výstavy.
Zavést anglický jazyk od první trřídy (možná již zaveden?)
Lépe pečovat o skvost = Kacabaja - v tak krásném prostředí bych nepovolila akce typu technopárty kdy po
nich zůstávají odpadky a jehly po feťácích poházených v lese
Protáhnout chodník od kacabaje k nádražíulici záhumení osvětlit.
V odpoledních hodinách umožnit vstup rodičům s dětmi na zahradu Mš
Líbil by se mi veřejný záchodek v centru obce. Lavičky na uličkách. Potřebujeme chodník podél cesty na
Mořkov
Zrušit autobusovou zastávku rozcestí na mořkov a vytvořit dvě nové: Hodslavice škola (nebo hasičárna)
Hodslavice Bytovky (kuželna)
Líbil by se mi veřejný záchodek v centru obce.
Potřebujeme chodník podél cesty na Mořkov.
Vytvoření autobusové zastávky
1 Hodslavice kuželna (bytovky)
2 Hodslavice škola (hasičská)
zrušení zastávky rozcestí Mořkov
Potřebujeme chodník podél cesty na Mořkov.
slabý tlak vody na Kříku
Dořešit rekonstrukci Fojtovy stodoly
pohlídat dodržování rychlosti při vjezdu do Hodslavic od Mořkova (psychologická brzda - pruhy na cestě,
měření rychlosti nebo posunutí cedule Hodslavice)
Autobusová zastávka u Kuželny
Líbí se mi obnovy polních cest, děkuji
Potřebujeme chodník podél cesty na Mořkov
rekonstrukce placu
rekonstrukce fojtovy stodoly
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měření rychlosti ze směru Mořkov
autobusová zastávky u Kuželny
Lavičky na uličkách. Potřebujeme chodník podél cesty na Mořkov.
Líbí se mi že v Hodslavicích přibývá zeleně - což je super
I internetové stránky jsou skvělé.
Díky za to
Obec by měla stále usilovat o zákaz akcí typu technopárty v rekreační oblasi Kacabaja
propojení chodníků od Kacabaje na Domorac
Dovézt naučnou stezku Fr Palackého do Hodslavic
Zkusit znovu dořešit Fojtovu stodolu -do vlastnictví obce
- nebo zkusit přimět vlastníky v rámci možnosti alespoň k nějaké koénzervaci pro začátek
Zákaz průjezdu aut od mateřské školky směr Pavlica, Říp, spíše jen pěší zónu
Vyřešit průjezd aout od MŠ směrem do centra obce
Potřebujeme chodník podél cesty na Mořkov
Více laviček
vzhled některých budov - viz ZŠ a MŠ a náves - dlažba hrozná
Potřebujeme chodník od kacabaje k vlaku na Domoraz
získat dotaci od státu na zakoupení plynových masek pro obvčany v zimním období
získat dotaci od státu na zakoupení vonných papírů, které by občané přikládali do kamen
wc - nelíbil, ale je potřeba
další dvě podtržené
chválím výrazně zlepšenou činorodost obecního úřadu a informování veřejnosti
wc nic
lavičky podtrženo
chodník podtrženo vykřičník
Zlepšit kvalitu ovzduší, přinutit ty co topí hnědým uhlím aby tak nečinili - zavedením pokut.
prodloužit zábradlí až ke splavu potoka u Hoferů - nebezpečné pro děti
Lavičky na uličkách.
Potřebujeme chodník podél cesty na Mořkov - napůl
Líbil by se mi veřejný záchodek v centru obce. Lavičky na uličkách. Potřebujeme chodník podél cesty na
Mořkov.
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