
TEXTOVÉ DOPLN ĚNÍ PRVNÍ OTÁZKY 
 
stížnosti na jednotu 19 
cyklostezka chybí 15 
bezbariérový přístup neexistuje 8 
nedobrá kvalita výuky v ZŠ 7 
psí výkaly a volně pobíhající psi 6 
vzhled obce – tráva, centrum, jednota 6 
nejsou pozemky pro stavbu domků 5 
zamezit průjezdům aut na cestě Jalovčí - Hodslavice 4 
špatná hromadná doprava 4 
územní plán obce – udělat 4 
velký provoz na silnici 4 
Bezpečnost – krádeže po domech 3 
Byty – nejsou 3 
dětské hřiště, vyžití pro děti 3 
zaměření spolků na děti 3 
malá nabídka pracovních míst 3 
dopravní obslužnost o víkendech 3 
chybí zábradlí a madla (mostky, potoky, pošta, obecní úřad, obecní dům) 3 
špatně umístěná šatna ve školce 2 
chybí  nabídky kulturní a sportovních činností 2 
Přechody – chybí a nejsou osvětlené 2 
problém chátrajících budov 2 
 

JEDNOTLIVÉ NETŘÍDĚNÉ ODPOVĚDI 
Kvalita obchodu se smíšeným zbožím na horním konci je děsivá. 
Myslím, že kdyby pekárna rozšířila sortiment, udělala by dobře. 
Myslím si, že sportovní spolky svou činnost málo zaměřují na děti a mládež a jejich členstvo tak 
stárne. 
Dotazník takového typu umožňuje každému " ublíženému" házet beztrestně  špínu na ty druhé, bez 
toho, aby o dané problematice cokoliv věděli. 
Jinak - byty - pokud vím -žádné. 
Podnikání - mizivé. 
Stavba rodinných domků - na záhumení - velmi nešťastné řešení, krásný kus krajiny opět 
znehodnocen lidmi 
Hromadná doprava přes víkend je naprosto katastrofální. Zkuste se dostat např.na Slavnosti 
Nového Jičína. 
Nákupní možnosti - v Jednotě předražené zboží, prošlé potraviny - štramberské uši byly o celý 
měsíc!!!!! Smíchané rohlíky se včerejšími, ovoce a zelenina seschlé, vrásčité, nahnilé. Kde 
nakoupit jinde, když jsme staří, nemocní - do NJ je to pro mnoho lidí neřešitelný problém. Jinak je 
tu pouze řezník - ten má alespoň zboží čerstvé. 
Práci obecního úřadu hodnotím kladně, ale i paní starostka by si měla nechat poradit v některých 
věcech od lidí, ktří na to mají vzdělání.Je hodně ambiciozní a snaživá, ale nemá o každé, navenek 
líbivé myšlence všechny informace. Nenadělají některá její rozhodnutí víc škody jak užitku ? Vím, 
že všechno myslí pro Hodslavice dobře, ale přece jen nemůže podrobně vidět do všeho. 
Málo častá frekvence spojů do měst v okolí. 
Pokud vím, byty nejsou žádné. 
Hromadná doprava ve všední dny je dobrá, přes sobotu a neděli téměř žádná.Úroveń prodejny 
jednoty v obci je mizerná. Nakupujete tam taky ? Co vy na ni říkáte ? 
Bezbariérový přístup jsem v obci nezaznamenala k lékaři - dospělému i dětském stomatologovi  - 
není. Do MŠ i ZŠ není, na OÚ snad zadem - pouze do přízemí. Zatím sio myslím, že se o tomto 



nepřemýšlelo. 
Pracovní místa v obci nejsou nebo mi o nich není známo. 
Možnost na stavbu nového RD - v obci mi bylo nabídnuto 1 stavební místo pro možnost rychlé 
stavby. Další nejsou. 
Nákupní možnosti jsou velmi nevyhovující - ceny v místním COOPu jsou vyšší než v obchodech 
jinde, čerstvé pečivo je často mícháno se starým a zelenina s ovocem si myslím, že často 
neodpovídá ani normám pro prodej (nahnilé, seschlé...) 
chybí kroužky pro předškolní děti, špatné najezdy na chodníky pro kočárky,chybí hřiště pro malé 
děti, 
Spoje hromadné dopravy na sebe nenavazují např. autobus do Mořkova a pak vlak 
Kvalita ZŠ: jedním slovem otřes, učební metody a vyučující jako z éry za socialismu, velmi špatní 
učitelé, kteří podle nemají autoritu u žáků ani rodičů. Chybí mladí učitelé, kteří umí učit (v dnešní 
době spíše učit děti vyhledávat informace....), a ti starší pouze bazirují na biflování a třebas je u 
nich přednější umět básničku z paměti... 
Nákupní možnosti: Tady je to jasné Jednota otevřená do 16:30, s dost omezeným sortimentem, 
ztráta času tam chodit. 
Nabídka prac. míst: Jsme málá obec, proto nikdo nečeká nějaké velké vytváření prac. míst. 
Sportovní možnosti: Kurty pro tenisty, na hřiště vás nepustí a hazeňák uzamknutý.. máme jiné 
sportoviště???? Nemáme..... 
Doprava: Dostat se o víkendu do NJ nebo VM po zrušní vlaku je obtíž, pokud nemáte vlastní 
auto..... 
Co se týče kulturní nabídky, sportovní činnosti a celkově činnosti místních spolků s uplynulými 
léty veškeré dění obce upadá. A co se týče akcí pro mladší generace (studenti) není zde skoro 
žádné vyžití. 
jet na kole po hlavní cestě -- nedá se při takové provozu, 
ještě že máme uličky... 
dostat se na Nový Jičín na kole, nebo do Hostašovic k vlaku...bojíme se s dětmi jezdit na kole 
Byty: pokud vím, je možnost pouze jedna, která je navíc již obsazená. 
Cyklobusy zde podle info neprojíždí žádné, cyklostezka začíná až v hostašovicích, nepočítaje 
hlavní cestu. Je velká škoda, že cyklostezka z NJ do Hostašovic nebude zřejmě realizována. 
Stavba RD: obec by mohla vyjít vstřícmladým lidem, kteří nemají finance na drahý, soukromý 
pozemek. Nejlépe změnou územního plánu a odprodejem části obecních pozemků. (pokud se tedy 
již tak nestalo..) 
Jedná se o malou obec, nelze předpokládat širokou nabídku služeba  nelze to srovnávat s městem... 
Proto nejsou odpovědi vesměs nijak kladné. 
bezbariérový přístup - do soukromých obchůdků ani k LÉKAŘŮM (ani na obecní úřad !) se dostat 
nedá - vždy se musí zdolávat schody,což je nejen pro (případné) vozíčkáře,ale i hůře chodící 
občany OBROVSKÝ PROBLÉM ! 
CHybí zábradlí a madla (pošta, obecní úřad, obecní dům) 
výtah - lékaři 
CHybí madla u schodů k OU,OD,pošta,dostat se k doktorům je pro 
tělesně postížené katastrofa. 
Cesta z Valmezu do Hodslavic je úzká a hustá doprava, ciklostesk nevede až do Valmezu a za tmy 
se po ní nedá jezdit. 
To samé si myslím o cestě na Nový Jičín. 
kulturní a sportovní aktivity tady chybí ( kolečkové brusle,akce,představení...) 
nákupní možnosti: Zdejší jednota je asi ten nejhorší obchod, který jsem kdy navštíil 
práce obecního úřadu - výborná, jen tu rychlou rotu asi nejde uhlídat 
-chybí územní plán, kanalizace 
-cyklo vede kolem hlavní cesty, což mi nepříjde bezpečné 
vzhled základní školy - prakticky bez oprav, cyklodoprava je značně omezená, v okolí obce není 
žádná cyklostezka, napojení na nejbližší cyklostezky není, vzhled obce - po vykácení stromů vedle 



rest. U Hubů působí toto místo nehezky - výsadba zeleně v centru obce, Plac - potřebuje 
rekonstrukci 
Možnosti aktuálního územního plánu mluví za vše, není tedy co více upřesňovat.Nákupní 
možnosti? Nevím jak manželka, ale já jedu automaticky raději do NJ, protože buď mě vyděsí 
poloprázdné regály, velmi "příjemné a voňavé" prodavačky v komunistickém nákupním středisku 
a pro jistotu mě dorazí i výše cen v tomto podniku /a to nejsem typ člověka, který si nechá pro 
korunu......../ . Vzhled obce? Nestydím se za názor, že je hrozný. Stačí vzít někdy auto a projet se v 
jiných obcích, ale to není až tak zásluha vedení obce, jako lidí samotných - na to nepomůže žádný 
dotazník. 
Pokud se otázka prac. příležitostí týká pouze Hodslavic, tak jsou možnosti spíše špatné z důvodu 
velikosti obce. Jinak v Novojičínském okrese je příležitostí stále ještě dostatek, ale dostupnost je 
horší pro občana, který nemá auto. 
Nabídka a kvalita bytů - Hodslavice nemají příliš možností k nabídce bytů, což je pochopitelné, a 
byty, co se minulé zastupitelstvo snažilo prodat, byly, dle mého názoru, velice nadhodnocené v 
porovnání s většími městy. No a možností pro stavbu rodinných domků zde není příliš mnoho. 
Spíše žádné možnosti zde nejsou, pokud nemáte vlastní pozemek. Realitní kanceláře sice nabízí 
pozemky ke stavbě, ale z vlastních zkušeností víme, že jsou to pozemky v půdním fondu, nebo se 
nehodí ke stavbě. 
Možnosti pro cyklodopravu - co se týká dopravy přes Hodslavice a do okolních vesnic jako je 
například Straník, Hostašovice jsou výborné. Ale jako maminka zatím jednoho dítěte bych uvítala 
cyklostezku do Nového Jičína. Ráda chodím pěšky s kočárkem, nebo jezdím na kole a z Jičína se 
dostanu pouze na konec Bludovic a po silnici jsem šla s kočárkem pouze jednou a bylo to o ústa. 
Dá se jít přes Skalky a Čerťák, ale sama se tam bojím chodit. Vím, že jednání s železnicemi je 
nelehké, ale doufám, že se vše podaří a že i pánové ve vedení a na ministerstvu pochopí, že 
cyklostezka z NJ je opravdu potřebná a nutná. Už jen kvůli neskutečnému silničnímu provozu přes 
Hodslavice. 
Ještě bych měla výtku k nákupním možnostem. Uvedla jsem, že úroveň nákupních možností je zde 
tak napůl, ale to jen díky Hodslavské pekárně. Jinak je to katastrofa. Jako přistěhovalec z 
Kopřivnice jsem nákupní středisko navštívila 2x. Poprvé jsem byla naprosto šokována, jaká 
úroveň se tady vede. Podruhé jsem bohužel neměla jinou možnost, a musela jsem znovu jít pro 
drobnost do prodejny. Paní prodavačky neochotné v ušpiněných zástěrách, pečivo smíchané se 
starým, v obchodě nepořádek, nemluvě o tom, že paní co krájela salámy, tak jich víc snědla, než 
dala na pultík. Rázem jsem se vrátila o 20 let zpátky. Chápu, že někteří spoluobčané nemají jinou 
možnost než nakoupit v jednotě, ale úroveň je opravdu strašná. Lidé by měli být více nároční na 
tuto úroveň, protože nahnilé ovoce, seschlá zelenina a oslizlé salámy by se už neměly vyskytovat 
nikde, natož v naší obci. 
Ještě zmínka o "zkratce" na Hostašovice kolem bývalého starosty. Nutně tam chybí nějaká 
zábrana, aby tudy neprojížděly auta. Od Hostašovic tam sice je beton, ale je v poli a ten jaksi 
nezabrání bezohledným občanům neprojet touto hezkou cestou. Chodím zde velmi často s 
kočárkem a potkávám zde rodiče s malými dětmi na kolech, odrážedlech a není nic horšího, když 
se vám ze zatáčky vyřítí auto. Nejednou jsem toho byla svědkem. A nezkracují si zde cestu jen 
mladí floutci, ale setkala jsem se zde i s kamarády bývalého pana starosty. Takže cedule 
nepomáhají, bývalí zastupitelé nám také nejdou příkladem, tudíž pomohou jen betony. 
bezpečnost - neosvětlené přechody, málo značených přechodů, velká hustota dopravy, chybí 
zábradlí nebo svodidla kolem potoka za hasičárnou v zatáčce(směrem na NJ) ale i v jiných místech 
kolem uličky 
nákupní možnosti - malý sortiment potravin, krátká pracovní doba 
Vzhled obce => zde by bylo lepší upravit vzhled "placu u obecního úřadu" a nákupního centra na 
horním konci a taky by to chtělo něco udělat s bývalým obchodem na dolním konci 
Spojenie Valmez popr. Roznov - Hodslavice kriticke. 
Priroda - kto chodi smerom na Hodslavický les musí byť zhrozený množstvom odpadkov. Okrem 
toho je ťažko sa zmieňovať o kreténizme majiteľov pozemku na Kacabaji, ktorý svojou hudobnou 



produkciou sú schpný pravidelne znepríjemňovať život do okruhu min. 5km. 
velký provoz na silnici, nebezpečné pro cyklisty 
na dolním konci chybí pořádný obchod, cyklodoprava po silnici 
velká provoz aut 
děti ve školce mají málo jídla, masa, malé svačinky 
Až na letní aktivity na Kacabaji 
Je třeba více sběrných BIO nádob 
zlepšit výuku angličtiny, matematiky - problémy žáků na střední škole 
Na ZŠ zlepšit výuku cizích jazyků-hlavně angličtiny,matematiky, žáci 
mají problémy potom na SŠ 
malo organizací pro zaměstnávání lidí 
málo stavebních míst a chybí územní plán 
špatné spojení do Val.Mezu tam i zpět 
velmi špatná cyklodoprava do N.Jičína 
Špatné víkendové spojení do Valašského Meziříčí-tam i zpět 
Špatná cyklodoprava do Nového Jičína. 
jeden obchod na celou obec je opravdu málo 
Cyklodoprava - v některých místech vyloženě o hubu. 
Zejména dolní konec For ... Bludovice, od kulturáku k přejezdu železnice Domoraz - odtud lze 
odbočit na cyklostezku. 
málo sportu v obci,hlavně pro mládež 
nabídka bytů nulová, inž.sítě pro stavbu nových domů, jako např.v Hostašovi- 
cích-zoufale chybí-takhle bude obyvatel jen ubývat 
Nevím, proč jsou vypínána světla veřejného osvětlení jen jedněm lidem. Jsme přece všichni 
obyvatelé této vesnice. Jestli je to kvůli šetření, ať se to po roce vystřídá. 
krádeže v obci v domech 
jízda po I/57 je nebezpečná 
cyklodoprava-velmi omezené možnosti 
po silnici velký provoz - přes Čerťák rovněž zákaz vjezdu 
ve škole u lékaře, u zubaře není bezbariérový přístup 
chybí cyklostezka-siibovaná od zrušení tratě! 
po hlavní cestě jde o život 
Lékař a stomatolog pro staré lidi špatně dostupný 
chybí bezbariérový přístup 
nákupní možnosti v Jednotě jsou otřesné! 
možnost výstavby RD je nulová - proti obcím v okolí-Hostašovice,Bludovice- 
Mořkov - je to katastrofální stav 
nejsou žáci v kopané, odbíjené 
propojit zpevnit úseky na horním a dolním konci, dále na Straník 
psí výkaly 
rozbořeniny narušují vzhled 
Jednota zavírá 16:30, jiná možnost nákupu pak není 
Špatné spoje na ValMez a zpět 
Zakouřeno v zimním období, přeplněné kontejnery, psí hovna na okraji uličky 
Nákupní středisko by se mohlo konečně zbourat, zvláš't když je poloprázdné, rekontsrukce placu 
Styl hlášení obecního rozhlasu 
-chybí bezbariérový přístup na důležitá místa-lékař,škola,obecní úřad 
-velmi málo viditelných výsledků oproti slibům před volbami 
-neoprávněné vybírání poplatků praktického lékaře pro dospělé 
-málo firem a organizací nabízejících pracovní místa 
-málo stavebních míst a chybějící nový územní plán 
-málo řádků k upřesnění záporných odpovědí 



Ve zpravodaji za měsíc prosinec 2010 bylo upozorněno na stání motorových vozidel na místních 
komunikacích. Do dnešního dne se nestala žádná náprava. Jsou ohrožení nejvíce chodci a nepřidá 
to ani na vzhledu obce. 
psí výkaly a rozbourané domy narušují vzhled obce 
cyklodoprava-dobudování cyklostezky do NJ 
bezbarier. přistup není k lékařům, do obchodů, čistotu obce udržují občané ne obec, špinavé 
autobus.zastávky 
OÚ je jedno jaká je kvalita ovzduší 
podél chodníků a uliček je neposekaná tráva o napadané listí 
bezbar.př. - není nikde 
veř.doprava- malý počet spojů 
jedinný větší obchod-Jednota-málo pro H. 
psí exkrementy, cizí psi volně se pohybující 
bezpečnost, málo přechodů 
Bezpečnost nemůže být dobrá, pokud se vykrádají garáže, domy atd. 
Ale je to spíš chyba systému, když nejsou strážníci-ba ani dostatek policistů. Láska ani prvda 
nezvítězí a demokracie neznamená, že si můžu dělat co chci. 
bezpečnost - volně pobíhající psi 
z vlasní zkušenosti mi přijde úroveň výuky cizího jazyka (anglický jazyk) velmi špatná 
bezpečnost související s množstvím dopravy jedoucí přes obec (více zpomalovacích pruhů, 
zpomalení v rizikových místech - začátek, konec obce, přechody, např. k pekárně) 
častější informace o UP aktivní nabídka bydlení pro příchod nových lidí do obce 
Zš- kvalita výuky některých předmětů, např. cizí jazyky, matematika. Jako student Vš můžu 
srovnat připravenost kterou mi ZŠ v těchto směrech poskytla a nebyla příliš valná 
Kulturní nabídka - pro užší skup.mladších lidí je kulturní vyžití nedostačující 
s bezbarierovým přístupemto je v naší obci velmi slabé (není ve škole, na OÚ, doktor) 
Možnost pro stavbu RD: míst je velmi málo 
cyklodoprava - není zde možnost vyhnout se nebezpečným úsekům na hl. cestě 
čistota - není zde možnost vyhodit odpad do košů - je jich málo 
Kvalita Zš - limitujícím faktorem budou vždy učitelé a způsob kterým vyučují... kvalita jejich 
profesionality je zde ovšem různá 
Myslím že dobrou školu tvoří především dobří učitelé. U nás  jsou ovšem i někteří špatní. Doufám 
že si s tímto velkým problémem nová paní ředitelka poradí 
žádná cyklostezka, vždy musím přes hlavní cestu 
Špatná hydiena v potravinách, prošlé zboží a neupravené prodavačky v potravinách Jednoty a 
chybí konkurence. 
bezpečnost - i přes zákaz je stále více využívána motorovými vozidly cesta Horní konec - háj - 
jalovčí 
Lépe zajistit aby nebyla využívána polní cesta "horní konec- Jalovčí" motorovými vozidly 
už provoz na hlavní silnici je pro občany velmi nebezpečný. Taktéž polní cesta směr Jalovčí je i 
přes zákaz stále víc využívána motorovými vozidly. 
nízká úroveň potravin jednota. Týká se to hygieny, pořádku a kvality zboží. Často prošlé lhůty 
spotřeby, nekvalitní zelenina a ovoce. 
Jednota - hrozná, hygiena, vzhled a sortiment 
Sportovní možnosti :    absence moderních sportovišť, stávající sportoviště v žalostném stavu 
Bezpečnost: Několikrát vykradený obchod jednota hovoří za vše. 
Cyklodoprava: zatím absence cyklostezky => bezpečí pro děti 
nákupní možnosti: postrádám např. Ovoce a zelenina, Lekárna 
při vzniku třetího oddělení v mateřské škole není vhodně vyřešena šatna (hlavně při nepříznivém 
počasí 
- špatně umístená šatnave školce 
- postrádám dětské hřiště, průlezky, houpačky apod 



- krátká úřední doba, krátká pracovní doba na poště 
- malý výběr v jednotě, prošlé zboží nepříjemná obsluha 
- chybí cyklostezka 
Chybí vyžití pro malé děti 
pozdní odpovědi na elektronické dotazy, časová nedostupnost 
absence tras vyhrazených jen pro cyklisty a inlajnisty 
Jednota - nedostatek sortimentu, prošlá data spotřeby, personál nepříjemný 
nevím že by bylo volné byty 
Žádný soukromník, nebo firma, která by nabízela více pracovních míst 
nedostatek pozemků ke koupi 
bezpečnost na sinici kvůli provozu 
divadelní kroužek a mladý taneční kroužek 
někteří lidé si neuklidí před svým domem ap. špína prach hluk smog, přemíra solení silnic a tím 
ničení domů podél cest 
Chybí činnost zahrádkářů - sušárna ovoce, moštárna 
Osvěta i v sousedských vztazích 
Nákupní možnosti bez auta jsou téměř nemožné 
tráva kolem chodníků, uliček, likvidace spadaného listí 
problém s venčením psů - majitelé z bytovek  venčí psy u rad. domků a neuklízejí výkaly, je třeba 
to řešit 
nedostatečné osvětlení, poškozené věci neznám. pachateli 
scházejí menší byty s peč. službou 
nestavět satelity mimo obec, nedostatek vody 
Jednota - nekvalitní 
ad čistota - zlepšila se 
ad vzhled obce - binec na soukr. pozemcích 
ad bezpečnost - časté krádeže 
ad bezbar.přístup - odstranění rozdílu mezi městem a vesnicí, plnění zákl. lidských práv 
bezpečnost při přecházení silnice 
nákupní možnosti nevyhovující 
předražená Jednota 
malý výběr surovin - Starojicko, pekárna 

 
Připomínky na jednotu 

Kvalita obchodu se smíšeným zbožím na horním konci je děsivá. 
Myslím, že kdyby pekárna rozšířila sortiment, udělala by dobře. 
Myslím si, že sportovní spolky svou činnost málo zaměřují na děti a mládež a jejich členstvo tak 
stárne. 
Dotazník takového typu umožňuje každému " ublíženému" házet beztrestně  špínu na ty druhé, bez 
toho, aby o dané problematice cokoliv věděli. 
Jinak - byty - pokud vím -žádné. 
Podnikání - mizivé. 
Stavba rodinných domků - na záhumení - velmi nešťastné řešení, krásný kus krajiny opět 
znehodnocen lidmi 
Hromadná doprava přes víkend je naprosto katastrofální. Zkuste se dostat např.na Slavnosti 
Nového Jičína. 
Nákupní možnosti - v Jednotě předražené zboží, prošlé potraviny - štramberské uši byly o celý 
měsíc!!!!! Smíchané rohlíky se včerejšími, ovoce a zelenina seschlé, vrásčité, nahnilé. Kde 
nakoupit jinde, když jsme staří, nemocní - do NJ je to pro mnoho lidí neřešitelný problém. Jinak je 
tu pouze řezník - ten má alespoň zboží čerstvé. 
Práci obecního úřadu hodnotím kladně, ale i paní starostka by si měla nechat poradit v některých 
věcech od lidí, ktří na to mají vzdělání.Je hodně ambiciozní a snaživá, ale nemá o každé, navenek 



líbivé myšlence všechny informace. Nenadělají některá její rozhodnutí víc škody jak užitku ? Vím, 
že všechno myslí pro Hodslavice dobře, ale přece jen nemůže podrobně vidět do všeho. 
Pokud vím, byty nejsou žádné. 
Hromadná doprava ve všední dny je dobrá, přes sobotu a neděli téměř žádná.Úroveń prodejny 
jednoty v obci je mizerná. Nakupujete tam taky ? Co vy na ni říkáte ? 
Bezbariérový přístup jsem v obci nezaznamenala k lékaři - dospělému i dětském stomatologovi  - 
není. Do MŠ i ZŠ není, na OÚ snad zadem - pouze do přízemí. Zatím sio myslím, že se o tomto 
nepřemýšlelo. 
Pracovní místa v obci nejsou nebo mi o nich není známo. 
Možnost na stavbu nového RD - v obci mi bylo nabídnuto 1 stavební místo pro možnost rychlé 
stavby. Další nejsou. 
Nákupní možnosti jsou velmi nevyhovující - ceny v místním COOPu jsou vyšší než v obchodech 
jinde, čerstvé pečivo je často mícháno se starým a zelenina s ovocem si myslím, že často 
neodpovídá ani normám pro prodej (nahnilé, seschlé...) 
Kvalita ZŠ: jedním slovem otřes, učební metody a vyučující jako z éry za socialismu, velmi špatní 
učitelé, kteří podle nemají autoritu u žáků ani rodičů. Chybí mladí učitelé, kteří umí učit (v dnešní 
době spíše učit děti vyhledávat informace....), a ti starší pouze bazirují na biflování a třebas je u 
nich přednější umět básničku z paměti... 
Nákupní možnosti: Tady je to jasné Jednota otevřená do 16:30, s dost omezeným sortimentem, 
ztráta času tam chodit. 
Nabídka prac. míst: Jsme málá obec, proto nikdo nečeká nějaké velké vytváření prac. míst. 
Sportovní možnosti: Kurty pro tenisty, na hřiště vás nepustí a hazeňák uzamknutý.. máme jiné 
sportoviště???? Nemáme..... 
Doprava: Dostat se o víkendu do NJ nebo VM po zrušní vlaku je obtíž, pokud nemáte vlastní 
auto..... 
nákupní možnosti: Zdejší jednota je asi ten nejhorší obchod, který jsem kdy navštíil 
Možnosti aktuálního územního plánu mluví za vše, není tedy co více upřesňovat.Nákupní 
možnosti? Nevím jak manželka, ale já jedu automaticky raději do NJ, protože buď mě vyděsí 
poloprázdné regály, velmi "příjemné a voňavé" prodavačky v komunistickém nákupním středisku 
a pro jistotu mě dorazí i výše cen v tomto podniku /a to nejsem typ člověka, který si nechá pro 
korunu......../ . Vzhled obce? Nestydím se za názor, že je hrozný. Stačí vzít někdy auto a projet se v 
jiných obcích, ale to není až tak zásluha vedení obce, jako lidí samotných - na to nepomůže žádný 
dotazník. 
Pokud se otázka prac. příležitostí týká pouze Hodslavic, tak jsou možnosti spíše špatné z důvodu 
velikosti obce. Jinak v Novojičínském okrese je příležitostí stále ještě dostatek, ale dostupnost je 
horší pro občana, který nemá auto. 
Nabídka a kvalita bytů - Hodslavice nemají příliš možností k nabídce bytů, což je pochopitelné, a 
byty, co se minulé zastupitelstvo snažilo prodat, byly, dle mého názoru, velice nadhodnocené v 
porovnání s většími městy. No a možností pro stavbu rodinných domků zde není příliš mnoho. 
Spíše žádné možnosti zde nejsou, pokud nemáte vlastní pozemek. Realitní kanceláře sice nabízí 
pozemky ke stavbě, ale z vlastních zkušeností víme, že jsou to pozemky v půdním fondu, nebo se 
nehodí ke stavbě. 
Možnosti pro cyklodopravu - co se týká dopravy přes Hodslavice a do okolních vesnic jako je 
například Straník, Hostašovice jsou výborné. Ale jako maminka zatím jednoho dítěte bych uvítala 
cyklostezku do Nového Jičína. Ráda chodím pěšky s kočárkem, nebo jezdím na kole a z Jičína se 
dostanu pouze na konec Bludovic a po silnici jsem šla s kočárkem pouze jednou a bylo to o ústa. 
Dá se jít přes Skalky a Čerťák, ale sama se tam bojím chodit. Vím, že jednání s železnicemi je 
nelehké, ale doufám, že se vše podaří a že i pánové ve vedení a na ministerstvu pochopí, že 
cyklostezka z NJ je opravdu potřebná a nutná. Už jen kvůli neskutečnému silničnímu provozu přes 
Hodslavice. 
Ještě bych měla výtku k nákupním možnostem. Uvedla jsem, že úroveň nákupních možností je zde 
tak napůl, ale to jen díky Hodslavské pekárně. Jinak je to katastrofa. Jako přistěhovalec z 



Kopřivnice jsem nákupní středisko navštívila 2x. Poprvé jsem byla naprosto šokována, jaká 
úroveň se tady vede. Podruhé jsem bohužel neměla jinou možnost, a musela jsem znovu jít pro 
drobnost do prodejny. Paní prodavačky neochotné v ušpiněných zástěrách, pečivo smíchané se 
starým, v obchodě nepořádek, nemluvě o tom, že paní co krájela salámy, tak jich víc snědla, než 
dala na pultík. Rázem jsem se vrátila o 20 let zpátky. Chápu, že někteří spoluobčané nemají jinou 
možnost než nakoupit v jednotě, ale úroveň je opravdu strašná. Lidé by měli být více nároční na 
tuto úroveň, protože nahnilé ovoce, seschlá zelenina a oslizlé salámy by se už neměly vyskytovat 
nikde, natož v naší obci. 
Ještě zmínka o "zkratce" na Hostašovice kolem bývalého starosty. Nutně tam chybí nějaká 
zábrana, aby tudy neprojížděly auta. Od Hostašovic tam sice je beton, ale je v poli a ten jaksi 
nezabrání bezohledným občanům neprojet touto hezkou cestou. Chodím zde velmi často s 
kočárkem a potkávám zde rodiče s malými dětmi na kolech, odrážedlech a není nic horšího, když 
se vám ze zatáčky vyřítí auto. Nejednou jsem toho byla svědkem. A nezkracují si zde cestu jen 
mladí floutci, ale setkala jsem se zde i s kamarády bývalého pana starosty. Takže cedule 
nepomáhají, bývalí zastupitelé nám také nejdou příkladem, tudíž pomohou jen betony. 
bezpečnost - neosvětlené přechody, málo značených přechodů, velká hustota dopravy, chybí 
zábradlí nebo svodidla kolem potoka za hasičárnou v zatáčce(směrem na NJ) ale i v jiných místech 
kolem uličky 
nákupní možnosti - malý sortiment potravin, krátká pracovní doba 
nákupní možnosti v Jednotě jsou otřesné! 
Jednota zavírá 16:30, jiná možnost nákupu pak není 
bezbar.př. - není nikde 
veř.doprava- malý počet spojů 
jedinný větší obchod-Jednota-málo pro H. 
Špatná hydiena v potravinách, prošlé zboží a neupravené prodavačky v potravinách Jednoty a 
chybí konkurence. 
nízká úroveň potravin jednota. Týká se to hygieny, pořádku a kvality zboží. Často prošlé lhůty 
spotřeby, nekvalitní zelenina a ovoce. 
Jednota - hrozná, hygiena, vzhled a sortiment 
- špatně umístená šatnave školce 
- postrádám dětské hřiště, průlezky, houpačky apod 
- krátká úřední doba, krátká pracovní doba na poště 
- malý výběr v jednotě, prošlé zboží nepříjemná obsluha 
- chybí cyklostezka 
Chybí vyžití pro malé děti 
pozdní odpovědi na elektronické dotazy, časová nedostupnost 
absence tras vyhrazených jen pro cyklisty a inlajnisty 
Jednota - nedostatek sortimentu, prošlá data spotřeby, personál nepříjemný 
nedostatečné osvětlení, poškozené věci neznám. pachateli 
scházejí menší byty s peč. službou 
nestavět satelity mimo obec, nedostatek vody 
Jednota - nekvalitní 
ad čistota - zlepšila se 
ad vzhled obce - binec na soukr. pozemcích 
předražená Jednota 
malý výběr surovin - Starojicko, pekárna 

 


