TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU – ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY
TEXTOVÉ DOPLNĚNÍ PRVNÍ OTÁZKY – HODNOCENÍ ÚROVNĚ RŮZNÝCH OBLASTÍ
Požadavek, námět, stížnost
stížnosti na jednotu
cyklostezka chybí
bezbariérový přístup neexistuje
nedobrá kvalita výuky v ZŠ
psí výkaly a volně pobíhající psi
vzhled obce – tráva, centrum, jednota
nejsou pozemky pro stavbu domků
zamezit průjezdům aut na cestě Jalovčí - Hodslavice
špatná hromadná doprava
územní plán obce – udělat
velký provoz na silnici
Bezpečnost – krádeže po domech
Byty – nejsou
dětské hřiště, vyžití pro děti
zaměření spolků na děti
malá nabídka pracovních míst
dopravní obslužnost o víkendech
chybí zábradlí a madla (mostky, potoky, pošta, obecní úřad, obecní dům)
špatně umístěná šatna ve školce
chybí nabídky kulturní a sportovních činností
Přechody – chybí a nejsou osvětlené
problém chátrajících budov

Počet
opakování
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2
2

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
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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

14
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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.
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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
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JAKÉ AKTIVITY, AKCE NEBO SLUŽBY A PRO KOHO (CÍLOVÁ SKUPINA) BY SE MĚLY
V OBCI NOVĚ ZAVÉST
děti a mládež - kroužky, sportovní vyžití, společenské a volnočasové aktivity
cyklisti - cyklostezka
podpora pro postižené
bankomat
koncerty
něco co by potěšilo osamělé
sportovní akce
ostatní po jedné

33
7
3
2
2
2
2

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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V ČEM JSOU PODLE VÁS HODSLAVICE LEPŠÍ NEBO HORŠÍ NEŽ JINÉ OBCE?
opuštěné domy
každé volební období jsou zastupitelé jeden rodinný klan. Sestřenice, bratranci, příbuzní.
nemohu posoudit
Lepší: dopravní dostupnost, památky, kulturní a sportovní akce
Horší: Kanalizace
lepší v dopravě
Narození Františka Palackého
horší - vztahy mezi lidmi
Myslím si že tu jsou chvályhodné zájmové činnosti
pro děti pak Royal Rangers
celková upravenost, jak vlastních domů, tak okolí i náměstí
život v obci hodnotím kladně a snaha nového vedení zlepšovat podmínky pro kvalitnější život občanů je
pozitivní, zatím bohužel nemám s čím srovnávat
Činnost spolků i MŠ a ŽS je dobrá, celková informovanost je dobrá, lékařská péče dobrý, krasná
krajina.
Hrůza-tranzitní doprava+ovzduší.
hodně frekventovaná silnice a přetížená
je tady hodně frekventovaná silnic a přetížená
Horší než třeba Hostašovice v celkovém vzhledu
Obec je malebná, turisticky atraktivní, v krásném prostředí s bohatou historií
Ovšem v některých oblastech pokulhává - sportovní využití, dětské hřiště, cyklostezky
chybí sběr tetrapacků
myslím že nejsou horší ani lepší
Dobrá dostupnost
čerpání dotací z Eu a státního rozpočtu by v případě ZŠ a MŠ mělo být lepší a u opravy toku zrzávky
taky, pokud je to možné
Více projektů, které by byly spolufinancovány z jiného než obecního rozpočtu.
Lepší starosta a zastupitelé by prosadili spíš kanalizaci než cyklostezku
horší: soudržnost obyvatel. čistota obce, ovzduší, obtěžující a nebezpečná tranzitní doprava!!!
lepší: hrdost na osoby, dějiny obce
horší: služby, kanalizace
lepší - umíme se bavit, většinou se známe
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