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ÚVOD: 
 
 
 
 
      Strategie Obce Hodslavice vznikla z iniciativy starostky Mgr Pavly 
Adamcové s podporou Mgr Aleny Kulíškové po schválení zastupitelstva 
Hodslavic. Strategický plán byl vytvořen komunitně týmovým způsobem 
se zapojením občanů, zastupitelů a podnikatelů Hodslavic s facilitací Ec 
EUR v rámci projektu ESF Národní sítě VKŠ „Rovné příležitosti ve 
venkovských místních partnerstvích“. 
      Strategie využívá místní zdroje a staví na historických kořenech a 
tradicích Hodslavic. Vychází z auditu strategických zdrojů zpracovaného 
komunitním týmem a stává se základním dokumentem pro přípravu 
střednědobých a operativních plánů Hodslavic pro následujících 15 let. 
 
Evaluace a aktualizace strategie proběhla na základě rozhodnutí 
zastupitelstva obce v první polovině roku 2021, první dvě setkání 
s ohledem na pandemii koronaviru byla on-line.                                            
Třetí setkání nad novou formulací návrhové části bylo komunitní 
s facilitací. S ohledem na právě probíhající celostátní sčítání (census) 
nebyla aktualizována sociodemografická část dokumentu.  
 
Facilitace a editace aktualizované strategie byla provedena   
Partnership-EŠP, z. s. 
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SCHVALOVACÍ  DOLOŽKA 
 

 
 

Strategický rozvojový plán obce Hodslavice 
na roky 2013 – 2028 ve znění evaluace a aktualizace 2021 
 
byl zastupitelstvem obce Hodslavice schválen jako součást základních 
dokumentů obce na řádné veřejné schůzi zastupitelstva dne            2021 
 
     Jméno    Podpis 
Pro přijetí hlasovali:           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proti přijetí hlasovali:   
 
 
 
 
 
 
Zdrželi se hlasování:                   
 
 
 
Nepřítomni:                           

 
    
Občané obce byli se strategií seznámeni na veřejném setkání dne……............, na  
internetových stránkách obce a zájemci si mohou vyzvednout kompletní Strategii na 
obecním úřadu na CD. Výtah a vysvětlení článků strategie bylo publikováno 
v Hodslavickém zpravodaji č.   /2021.  

 
   Kulaté razítko obce 
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 2.  STRATEGICKÁ VIZE 2028 
 
 

 
Obec Hodslavice, rodiště Františka Palackého, staví na tradicích a dobré 
poloze v podhůří Beskyd. Je příjemným domovem všem občanům. 
 
Je dobře dostupná, jak po silnici, tak sítí turistických i cyklistických tras. 
 
Obec se rozvíjí v oblasti služeb a sociálního zabezpečení pro všechny věkové 
kategorie. Zajišťuje příležitosti pro dostupné bydlení seniorů a mladých rodin. 
 
Hodslavice jsou soběstačné v nakládání s vodami, mají realizovány komplexní 
pozemkové úpravy i krajinotvorná a protipovodňová opatření. 
 
Obec je společenství ekologicky smýšlejících občanů, kteří se zodpovědně 
starají o životní prostředí. 
 
V obci funguje moderní ZŠ a MŠ jako komunitní centrum a je využívána 
k celoživotnímu učení všech občanů. 
 
Hodslavice žijí bohatým kulturním, sportovním i společenským a spolkovým 
životem, vyhledávaným i návštěvníky. 
 
Obec vytváří podmínky, podporuje a propaguje činnost místních řemeslníků, 
podnikatelů a zemědělců. 
 
Hodslavice mají kvalitní a aktuální územní plán s vazbou na strategii. 
 
Zkvalitnění života přispívá odklonění kamionové dopravy mimo obec. 
 

 

 
 

3.  PROCES TVORBY, EVALUACE A 
AKTUALIZACE STRATEGIE 

  
Strategie byla vytvořena v roce 2013 ve dvou fázích. 
 
První fáze byla komunitně týmová práce s facilitací dávající důraz na oslovení všech 
občanů obce, na spolupráci v týmu a týmovou kulturu a dávající hlas všem jeho 
členům. V týmu byla provedena SWOT analýza obce (analýza silných a slabých 
stránek, příležitostí a ohrožení), audit zdrojů Hodslavic s využitím technik týmové 
práce, byly formulovány strategická vize obce pro rok 2028 a priority strategie 
členěné na opatření. 
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Druhá fáze byla zpracována expertně (E consulting, E.U.R.) a obsahuje -  proces 
tvorby strategie, editaci práce týmu, sociodemografickou analýzu s komentáři 
k dílčím charakteristikám, komentáře ke S.W.O.T. analýze a k auditu zdrojů, redakci 
a zpracování strategie do formy dokumentu. 
Strategický tým, jehož práce probíhala facilitovaně za předem stanovených pravidel, 
měl celkem 20 členů ze všech sektorů, z toho 11 členů zastupitelstva, 9 žen, 
průměrný věk týmu byl 51 let a sešel se celkem na 5 zhruba tříhodinových 
schůzkách. 

 
 
Pravidla strategického týmu 
 
Cíl: Vytvořit strategii Hodslavic (zjistit východiska, vytvořit vizi a cesty k jejímu 
naplnění) 
 

1. Práce týmu probíhá s facilitací. 
2. Budeme konstruktivní. 
3. Každý má právo říci svůj názor. 
4. Všichni jsme si rovni. 
5. Každý má právo na veškeré informace týkající se strategie. 
6. Rozhodujeme za souhlasu všech, nedohodneme-li se, rozhodnutí odložíme. 
7. Používáme české názvy, případně vysvětlujeme cizí. 
 
Tato pravidla jsou otevřený systém. 

 
Proces evaluace a aktualizace proběhl v rámci tří skupinových setkání v květnu  
a červnu 2021. První dvě byla on-line s využitím aplikace Cisco Webex, poslední pak 
proběhla „naživo“ v rámci komunitního setkání týmu v Hodslavicích. 
 
První setkání, pro něž byli účastníci vybavení dokumentem stávající strategie se 
zabývalo její evaluací (posouzením, zhodnocením a návrhem zlepšení) po 
jednotlivých opatřeních, v rámci každé priority pak je přidán expertní komentář jako 
shrnutí. 
Druhé setkání provedlo skupinovou SWOT analýzu a vytýčilo hlavní problémy a 
potřeby obce. Záznamy obou setkání a jejich výsledky obdrželi všichni účastníci 
týmu. 
Závěrečné setkání se komunitní formou metodou „word café“ zabývalo stanovením 
aktualizovaných opatření strategie. K dispozici jako výchozí materiály měl tým finální 
verzi evaluace, editovanou SWOT analýzu s vyznačenými preferencemi účastníků  
a myšlenkovou mapu problémů a potřeb obce. Účastníci se řídili pravidly přijatými 
původním zpracovatelským týmem (2013) a na závěr práce se vyjádřili k celému 
průběhu včetně on-line setkání prostřednictvím zpětnovazebního dotazníku.  
Celkem se k práci na evaluaci a aktualizaci strategie přihlásilo 29 občanů, z toho 11 
zastupitelů. V týmu bylo 9 žen. Sedm účastníků pracovalo již na strategii v roce 2013. 
Průměrný věk účastníků byl 44let, což je o 7 let méně než při vytvoření strategie před 
8 lety Celkem tým odpracoval 170 člověkohodin. 
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Tabulka Strategický tým Hodslavice 
 

Jméno Sektor Zaměstnání 
 

e-mail ZO 

Ing. Jan Kudělka veřejný místostarosta obce mistostarosta@hodslavice.cz ano 

Mgr. Hana 
Horáková 

veřejný zast. ředitele ZŠ 
hana.horakova@zshodslavice.cz 

ne 

Martin Repta občan 
bývalý 
místostarosta obce 

martin.repta@seznam.cz  
ne 

Tomáš Kohout občan real. makléř kohout@home-reality.cz ano 

Eliška Janská veřejný referentka obce  matrika@hodslavice.cz ne 

Ondřej Kudělka, 
DiS 

veřejný policista 
OKudelka@seznam.cz 

ano 

Mgr. Pavla 
Adamcová 

veřejný starostka obce 
starosta@hodslavice.cz 

ano 

Petr Špalek soukromý podnikatel  spalek.petr@gmail.com ne 

Hana Adamová občan za SDH adamovah@centrum.cz ne 

Zdenek Plešek občan důchodce zdenek.plesek@seznam.cz ano 

Mgr. Alena 
Kulíšková 

veřejný učitelka ZŠ 
alenakuliskova@seznam.cz 

ano 

Ing. Ladislav 
Hanzelka 

občan důchodce 
hanz.ludmila@seznam.cz 

ne 

Zábranský Ondřej  občan učitel ondrej.zabransky@gnj.cz ne 

Michal Duksa soukromý podnikatel michal.duksa@seznam.cz ne 

Kamil Indrák soukromý zemědělec kamil.indrak@centrum.cz ne 

Dagmar 
Kudělková  

občan účetní 
Dagmar.Kudelkova@seznam.cz 

ne 

Ing. Lenka 
Burianová 

občan 
MD,referentka  
obce 

lenicka.burianova@seznam.cz 
ano 

Martin Pospíšil občan obch. zástupce martin-pospisil@volny.cz ano 

Lubomír Červenka  veřejný farář lubomir.cervenka@evangnet.cz ne 

Tomáš David soukromý zemědělec smrktom@seznam.cz ne 

Mgr. Petr Býma občan novinář chajdik@post.cz ne 

Lukáš Sulovský občan grafik lukassulovsky81@gmail.com ano 

Lubomír Adam  veřejný hasič lubomir.adam@gmail.com ano 

Ing. Radim Holeňa  občan technik holena.radim@email.cz ne 

Dana Kudělková občan dělnice hodslavice@sokol.eu ne 

Ing. Lenka 
Šíchová 

občan podnikatelka 
Lenka.Sichova@sodivas.fr 

ne 

Jakub Kladiva občan   ne 

Jakub Červenka  urbanista rodák  ne 

Vlastimil Socha občan analytik  ano 

mailto:martin.repta@seznam.cz
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Prezence Hodslavice 
 

Jméno 
Počet hodin 

celkem 
17. 5. 2021 

počet hodin 3 
31. 5. 2021 

počet hodin 2 
14. 6. 2021 

počet hodin 3,5 

 170 84 30 56 

Ing. Jan Kudělka 5 x x  

Mgr. Hana Horáková 5 x x  

Martin Repta 6,5 x  x 

Tomáš Kohout 8,5 x x x 

Eliška Janská 5 x x  

Ondřej Kudělka, DiS 6,5 x  x 

Mgr. Pavla Adamcová 8,5 x x x 

Petr Špalek 3 x   

Hana Adamová 8,5 x x x 

Zdenek Plešek 3 x   

Mgr. Alena Kulíšková 8,5 x x x 

Ing. Ladislav Hanzelka 6,5 x  x 

Zábranský Ondřej  3 x   

Michal Duksa 8,5 x x x 

Kamil Indrák 3 x   

Dagmar Kudělková  3 x   

Ing. Lenka Burianová 5 x x  

Martin Pospíšil 8,5 x x x 

Lubomír Červenka  6,5 x  x 

Tomáš David 3 x   

Mgr. Petr Býma 8,5 x x x 

Lukáš Sulovský 3 x   

Lubomír Adam  8,5 x x x 

Ing. Radim Holeňa  6.5 x  x 

Dana Kudělková 8,5 x x x 

Ing. Lenka Šíchová 8,5 x x x 

Jakub Kladiva 5 x x  

Jakub Červenka 3 x   

Vlastimil Socha 3,5   x 
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Zpětná vazba „Strategie Hodslavice - aktualizace“ - 14. 6. 2021 – 16 účastníků 
 

Jste spokojeni s výsledkem práce týmu na aktualizaci strategie obce? 
81% 
 
Myslíte si, že jste uplatnili vaše nápady a připomínky? 
79% 
 
Myslíte, že Vaší obci strategie pomůže? 
85% 
 
Vystihují stanovené priority i opatření všechny oblasti života? 
 75%      1x dopsáno: To ani asi nejde 

Podařilo se Vám dnes formulovat dobře opatření aktualizované strategie? 
79% 
 
Ohodnoťte facilitaci (vedení procesu) práce týmu v průběhu strategie (jak on-line, tak naživo): 
83% 
 
Chybělo Vám něco při společné práci na vytváření strategie (a to jak on-line, tak naživo?  
 94% nic 

- Možná malinko důraz na čas, trošku rychleji 

- Nevím 

- Více komunikace napříč všemi zúčastněnými. 

 
Myslíte, že je strategie udržitelná bez ohledu na výsledky komunálních voleb v příštím roce? 
81% 
 
Myslíte, že strategie dává občanům i obci nové možnosti zapojení? 
87% 
 
Chcete něco sdělit nebo se zeptat? 

- Děkuji moc. 

- Děkuji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

10 

4. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA (2013) 
 

I. Úvod 

 Obec Hodslavice leží na silnici č. 57, která spojuje bývalé okresní město Nový 
Jičín a Valašské Meziříčí 

 

  
 
 Ke konci roku 2011 měla obec 1 715 obyvatel v 522 domech. Půdní fond, 
který zahrnuje 1 085 ha, tvoří z nadpoloviční většiny zemědělská půda. Orná půda 
obsahuje cca 70% celkové zemědělské půdy. 

 

II. Obecná demografie 

 Pro účely srovnání jsou sociodemografické údaje obce zasazeny dle možnosti 
datových zdrojů do časových řad a porovnávány s územními celky: 

 okres Nový Jičín 

 kraj Moravskoslezský 

 Česká republika 

 

Ilustrace 1:  Geografické umístění obce Starý Jičín 
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 Počet obyvatel se vyvíjí velmi podobně jako v ostatních srovnávaných 
regionech. Do sčítání v roce 1930 se počet obyvatel zvyšoval. Poté došlo k poklesu 
počtu obyvatel k roku 1950 o přibližně 17%. Od roku 1950 do sčítání v roce 1980 
počet obyvatel mírným tempem rostl. Mírný růstový trend byl přerušený údaji ze 
sčítání v roce 1991. Poté mírný trend pokračoval až do dnešních dní. Předválečné 
úrovně počet obyvatel doposud nedosáhl. 

 
  

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel a domů; zdroj 

ČSÚ
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Vývoj počtu obyvatel a počtu domů

1869-2011

Počet obyvatel

Počet domů

rok

  

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930

Počet obyvatel 1289 1386 1491 1682 1863 1739 1954

Počet domů 171 182 189 202 243 258 307

1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

Počet obyvatel 1628 1747 1709 1728 1666 1688 1735

Počet domů 374 380 407 432 477 484 522

Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel a domů na historickém území Hodslavic 
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 Srovnání počtu obyvatel mezi jednotlivými porovnávanými oblastmi bylo 
provedeno pomocí indexování absolutních hodnot parametrů obce a jednotlivých 
oblastí. Hodnoty z roku 1991 jsou považovány za 100%. Hodnoty ostatních let jsou 
uvedeny jako poměr k hodnotě z roku 1991. Tímto způsobem můžeme porovnat 
vývoj mezi jednotlivými oblastmi bez zkreslení způsobeném rozdílnými absolutními 
počty. 

 

Graf 1: Počet obyvatel indexovaný k 31.12.1991; zdroj 
ČSÚ
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Indexovaný počet počtu obyvatel

1869-2011

Hodslavice Okres Kraj ČR

  

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930

Hodslavice

Okres

Kraj

ČR

1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

Hodslavice

Okres

Kraj

ČR

1 289 1 386 1 491 1 682 1 863 1 739 1 954

104 879 108 611 112 537 119 075 129 511 123 377 130 567

564 203 620 061 677 048 791 328 892 795 912 022 992 941

7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240

1 628 1 747 1 709 1 728 1 666 1 688 1 735

110 343 126 155 133 176 146 740 151 802 152 766 152 222

867 783 1 028 762 1 166 807 1 257 090 1 278 726 1 265 019 1 230 613

8 896 086 9 571 531 9 807 696 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 505 445

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel a ostatních srovnávaných územních celků v letech 1869-2011 
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Graf 2: Věková struktura obyvatel r. 1991; zdroj 

ČSÚ
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1991

65+
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0-14

  

Graf 3: Věková struktura obyvatel r. 2011; zdroj 

ČSÚ
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Okres
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ČR

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Věková struktura obyvatel

2011

65+

15-64

0-14

  

1991 2001 2011

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+

Hodslavice 344 225 282 225 258 269

Okres

Kraj

ČR

1 106 1 176 1 208

34 174 101 805 16 436 26 893 107 724 17 885 23 201 106 125 22 896

275 460 865 310 140 261 211 385 893 110 157 008 178 888 857 430 194 295

2 120 802 6 876 788 1 314 958 1 621 862 7 170 017 1 414 557 1 541 241 7 262 768 1 701 436  
Tabulka 3: Vývoj věkové struktury obyvatel v Hodslavicích, okrese, kraji a ČR v letech 1991-2011 
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Posun ve věkové struktuře koresponduje s vývojem struktury obyvatelstva  
v ostatních referenčních oblastech. Vlivem nižší porodnosti od r. 1990 došlo k snížení 
podílu skupiny dětí (0-14 let) na celkové populaci o přibližně 25%. Míra poklesu je 
nižší než u ostatních srovnávaných regionů, kde osciluje nad 30%.  
 Podobně jako v ostatních referenčních územích došlo i v obci ke zvýšení 
poměrného zastoupení ekonomicky aktivního obyvatelstva a obyvatelstva ve skupině 
65 a více let. 
  

 
 Za posledních 40 let počet obyvatel v Hodslavicích rostl. Růst počtu obyvatel  
v celkovém součtu zajistila porodnost převažující nad úmrtností a negativním saldem 
migrace obyvatel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 4: Demografický pohyb obyvatel v Hodslavicích r. 1971-
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III. Vzdělanost  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 5: Struktura vzdělanosti r. 2001; zdroj 
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Graf 6: Struktura vzdělanosti r. 2011; zdroj 
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 Ve struktuře vzdělanosti došlo na úkor vzdělanostních skupin neobsahujících 
maturitní zkoušku k posílení skupin vyššího středního a vysokoškolského vzdělání. 
Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel vzrostl o přibližně 42%. Míra zvýšení byla 
ve shodě s ostatními srovnávanými regiony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001 2011

bez vzdělání bez vzdělání

obec 315 598 385 86 2 239 535 466 148 2

okres 531 618

kraj

ČR

základní vč.  

neukončené

ho

střední vč. 

vyučení (bez 

maturity)

úplné 

střední (s 

maturitou) a 

vyšší 

odborné

vysokoškol

ské

základní vč.  

neukončené

ho

střední vč. 

vyučení (bez 

maturity)

úplné 

střední (s 

maturitou) a 

vyšší 

odborné

vysokoškol

ské

31 658 53 559 34 942 9 026 24 163 47 491 38 570 13 480

265 452 407 247 277 767 81 506 5 568 203 662 366 663 310 025 120 668 6 536

1 975 109 3 255 400 2 431 171 762 459 37 932 1 574 856 2 963 972 2 794 996 1 117 830 47 253
Tab

ulka 4: Vývoj struktury vzdělanosti obyvatel Hodslavic, okresu, kraje a ČR v letech 2001-2011 
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 IV. Náboženství 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

Graf 7: Uvedené náboženství r. 
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Graf 8: Uvedené náboženství r. 2011; zdroj 
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Při sčítání v roce 2011 odmítlo napříč všemi regiony téměř 50% obyvatel uvést 

svoji příslušnost k církvi. V Hodslavicích bylo poskytnutí údaje o příslušnosti k církvi 
odmítnuto ve více než 60%. Téměř desetkrát nižší počet obyvatel uvedl svoji 
příslušnost k některé z církví. Přesto počet obyvatel, kteří se cítí být bez vyznání, 
klesl téměř na polovinu. Obyvatelé se považují za věřící, ale nehlásí se k církvím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001 2011

bez vyznání věřící nezjištěno bez vyznání věřící nezjištěno

obec 510 129 292 102 673

okres

kraj

ČR

1 049

84 356 62 506 13 063 46 223 25 879 69 141

663 620 510 281 95 566 371 210 225 066 546 523

6 039 991 3 288 088 901 981 3 612 804 1 467 438 4 774 323

Tabulka 5: Vývoj příslušnosti k církvím v letech 2001-2011 
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V. Národnostní složení 

 Při sčítání obyvatelstva v roce 2011 uvedlo svoji národnost méně obyvatel. 
Došlo k poklesu počtu obyvatel hlásících se k české národnosti o 32%. Počet 
obyvatel hlásících se k moravské národnosti vzrostl o přibližně 53%. Obyvatelé, kteří 
se k české národnosti v roce 2011 nehlásili, pravděpodobně v tomto roce svoji 
národnost neuvedli, poněvadž úbytek u české národnosti se neprojevil plně jako 
přírůstek u ostatních národností.  

 

 

Graf 9: Národnostní složení r. 2001; zdroj 
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Graf 10: Národnostní složení r. 2011; zdroj 
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2001 2011

česká moravská ostatní + neuvedeno česká moravská ostatní + neuvedeno

obec 127 28 195 361

okres

kraj

ČR

1 502 1 016

145 289 6 707 5 593 93 101 12 784 41 448

1 106 616 28 932 111 501 778 615 46 762 369 607

9 249 777 380 474 426 982 6 732 104 522 474 2 967 280

Tabulka 6: Národnostní struktura k letech 2001-2011  
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VI. Nezaměstnanost  

 
 Časový průběh míry nezaměstnanosti v Hodslavicích kopíruje trendy  
v ostatních srovnávaných územích jak v sezónnosti, tak v rámci hospodářského 
cyklu. V Hodslavicích bývala nezaměstnanost výrazně nižší než v ostatních 
srovnávaných regionech. 
 V roce 2012 došlo v souvislosti se změnou řízení Úřadů práce a v souvislosti  
s úspornými opatřeními ve státní správě k omezení podrobnosti údajů  
o nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu obsahuje počínaje rokem 2012 graf pouze data 
za okres, kraj a republiku. 
 Odvozením současného stavu na základě předchozích let se lze domnívat, že 
nezaměstnanost v Hodslavicích se pohybuje od roku 2012 maximálně na úrovni 
shodné s průměrem republiky a níže než hodnoty za celý kraj či okres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 11: Míra nezaměstnanosti r. 2005-2013; Hodslavice 
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VII. Vybavenost obce 

 V obci je provozována ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace 
dětského lékaře a stomatologická ordinace. 
 Obec disponuje 6 sociálními byty. 
 Obec provozuje mateřskou a úplnou základní školu. K dispozici občanům je 
veřejná knihovna, tělocvična, sportovní hřiště a dům služeb. 
 Obec je plynofikována, provozuje vlastní vodovod a je plně kanalizována 
s čistírnou odpadních vod. 
 Dopravní spojení s okolními obcemi zajišťuje kromě osobní dopravy několik 
autobusových linek. 

  

VIII. Krajina a nemovité kulturní památky 

 
Index ekologické stability (KES) Hodslavic je 1,07. 
KES – Koeficient ekologické stability je definován jako poměr ploch tzv. stabilních  
a nestabilních krajinotvorných prvků. 
 
 

Stabilní prvky Nestabilní prvky 

Lesní půda Orná půda 

Vodní plochy a toky Antropogenizované plochy 

Trvalý travní porost Chmelnice 

Pastviny  

Mokřady  

Sady  

Vinice  

 
 
Hodnoty koeficientu jsou interpretovány následovně: 
KES <= 0,1 území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické 
funkce musí být trvale nahrazovány technologickými zásahy 
0,1< KES <= 0,3  území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením 
přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány 
technickými zásahy 
0,3 < KES <= 1,00  území intenzivně využívané zejména zemědělskou 
velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich 
značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie 
1,00 < KES < 3,00 vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně  
v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba 
energo-materiálových vkladů 
KES >= 3,00  přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky 
stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. 
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Nemovité kulturní památky 
 

Evidenční číslo Adresa Nemovitá památka 

50052 / 8-3991  kostel Božského Srdce Páně 

36581 / 8-1590  kostel evangelický 

21592 / 8-1588  kostel sv. Ondřeje 

31393 / 8-1591 čp.1 venkovská usedlost, z toho jen: polygonální stodola 

11801 / 8-1589 čp.108 venkovská usedlost - rodný dům Fr. Palackého se sochou 
Fr. Palackého 

31295 / 8-1594 čp.135 Sborový dům - stará evangelická škola 

46635 / 8-1592 čp.148 Areál fojtství se starou studnou 

27818 / 8-1593 čp.205 větrný mlýn 

35512 / 8-1595 čp.274 venkovský dům Pilečkův dům 

 
 

 
IX. Struktury občanské společnosti v Hodslavicích 
(aktualizováno k 2021) 
 

331 – Příspěvková organizace  IČ 
Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice,  
příspěvková organizace 
Hodslavice 300 70646015  
 
701 – sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 
FK Hodslavice, z.s.. 
Hodslavice 211 22769960 
 
Tenis club Hodslavice, z.s. 
Hodslavice 329 70239274 
 
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice, z.s. 
Hodslavice 300 22742409 
 
TJ Hodslavice, z.s. 
Hodslavice 465 00534552 
 
Myslivecký spolek Hodslavice 
Hodslavice 66 48804720 
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721 – církevní organizace 
 
Římskokatolická farnost Hodslavice 
Hodslavice 160 47863391 
 
Moravskoslezský seniorát Českobratrské církve evangelické 
Hodslavice 96 60784130 
 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích 
Hodslavice 96 47862904 
 
731 – organizační jednotka sdružení 
 
7.PH Royal Rangers Hodslavice 
Hodslavice 40 70948526 
 
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Hodslavice 
Hodslavice 211 62330934 
 
Sbor dobrovolných hasičů Hodslavice 
Hodslavice 102 64630111 
 
Klub českých turistů Hodslavice 
Hodslavice 211 75042291 
 
OREL - jednota Hodslavice 
Hodslavice 495 65472217 
 
Český svaz chovatelů Základní organizace Hodslavice 
Hodslavice 211 71231153 
 
Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice 
Hodslavice 230 43961118 
 
SHM z.s., Klub Hodslavice 
 
 
761 – honební společenstvo 
Honební společenstvo Hodslavice 
Hodslavice 490 47998059 
 
Bez IČ 
 
Klub důchodců 
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5. Evaluace strategie  
Komunitní evaluace priorit a opatření za roky 2013-21 
 

 
Priorita 1 Kvalita života 
 
Bude udržen rozsah zdravotní péče a služeb. Obcí jsou plánovány, 
zprostředkovány a podporovány sociální služby na základě zjištěných potřeb 
občanů. Je zajišťováno bezbariérové bydlení pro potřebné. Jsou využívány 
komunitní a technické způsoby pro zvýšení bezpečnosti občanů. 
 

 
Opatření 1.1 
Využít obecní budovy k soustředění zdravotní péče do objektu s bezbariérovým 
přístupem v blízkosti autobusové dopravy. 
 
Body buď byly splněny, nebo se plní. Je splněno. Máme asi vyřešeno v návaznosti na rekonstrukci 161, bývalého 
obecního úřadu, kde máme zajištěné veškeré služby pro občany – máme tam zubaře, máme tam praktického 
lékaře jak pro dospělé, tak pro děti, takže v tomto ohledu by se dalo říct, že je to vyřešeno i z hlediska přístupu 
k autobusové dopravě. Ono je pěkné, že tam je bezbariérový přístup, ale ten je jenom k dětské lékařce a 
k dospělému praktickému lékaři. Pro mě je tragické, že není bezbariérový přístup nějakým výtahem nebo prostě 
nějakou sedačkou nahoru k zubnímu lékaři a vlastně je tam v mezipatře ještě nabídka kadeřnických služeb a 
masáží. To mi přijde tragické, že když už se tady to dělalo, že se to nedořešilo. Bezbariérový přístup – zubař, to 
není dořešeno. Zubař, kadeřnictví a teď jsou tam i nějaké firmy, takže ten bezbariérový přístup by byl dobrý. Ve 
srovnání s jinými obcemi to opatření vidím jako hodně dobře splněné. 
 

Opatření 1.2 
Připravit efektivní systém pro zjišťování potřeb občanů (např. využít termíny voleb 
pro dotazníky). 
 
Mohli bychom jít dál a pokračovat, nevím, jestli všichni občané jsou schopni nějak své připomínky aktualizovat, 
protože byl udělán dotazník a nenaplnil naše očekávání, protože moc dotazníků se nevrátilo, takže si myslím, že 
opatření 1.2 by se mohlo propracovat do budoucna. Naposledy jsme využívali dotazník v projektu kompostérů, 
kdy jsme využívali tento zdroj informací, ten se nám nějakým způsobem osvědčil, ten funguje. To, že ho 
využíváme u těch projektů, které potřebujeme, je jedna věc, druhá věc, že těch zpětných vazeb od občanů se 
nám moc nedostává, jen ve formě nějakých stížností nebo vůbec, takže by asi nebylo od věci sem tam udělat 
nějakou anketu na nějaké téma, ať máme nějaká reálná data od občanů, abychom měli nějaké zpětné vazby a 
mohli na to nějakým způsobem navazovat. Myslím, že dobrý nápad je využít termíny voleb pro dotazníky a další, 
podle mé zkušenosti z Obchodní akademie v Novém Jičíně z prváku, že by se mohli zapojit osmáci, deváťáci ZŠ. 
Probíhalo to tak, že někdo zadal dotazník o věcech, které je tam zajímaly, a nás vyslali do terénu, rozdělili nám to 
město podle regionů a normálně nás poslali zvonit v odpoledních a večerních hodinách na byty a domy, měli jsme 
z toho třeba i nějakou malinkou odměnu, ale v zásadě si vzpomínám, že jsem seděla na čaji v mnoha 
domácnostech, ať už s rodinami nebo babičkami jsme si prostě v klidu během 20 minut toho dotazníku povídali, 
trochu jsme jim poradili, oni nám řekli názor, kam to jako dát, a pak jsme to odevzdali a někdo to zpracoval do 
nějaké specifické formy. Vzpomínám si, že jsme zjišťovali i hodně citlivé informace, třeba jako rodinné příjmy, 
takové věci. Takže si myslím, že dotazování, jestli někdo v obci chce to nebo ono, by bylo pro žáky v pohodě, že 
by to mohl být třeba nějaký projekt v rámci školy, jak s dětmi pracovat v terénu, něco se učit do života. 

 
Opatření 1.3 
Zapojit se do komunitního plánování sociálních služeb v regionu. 
 
Jsme zapojeni do komunitního plánování v rámci obce s rozšířenou působností v Novém Jičíně, platíme nějaký 
roční obnos na takové poradenské služby a měli jsme platit obnos na služby pobytové a asistenční, ale to jsme 
odmítli, protože jsme byli zrovna ve finanční tísni kvůli kanalizaci a řekli jsme, že budeme platit podle toho, jaké 
služby čerpají naši občané, takže nás vlastně vyzývají ty služby, abychom jim poslali nějaký příspěvek, jsou to 
domovy pro seniory, asistenční služby. Vím, že paní starostka v této oblasti pracuje a dává informace v rámci 
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jednání rady, takže tady určitě obec je zapojena. Paní starostka dává takové reporty od sociálních služeb, takže 
tam v podstatě nějaké základní informace máme, ale taky si myslím, že by se na tom dalo zapracovat nějakým 
způsobem. 

 
Opatření 1.4 
Dle zjištěných potřeb zajišťovat a zprostředkovávat dodavatelské i svépomocné 
sociální služby (dovoz obědů, úklid, denní stacionář, hospicová péče…). 
 
Dovozy obědů zajišťuje místní restaurace, myslím si, že je dostačující poptávka, úklid – nemám přehled, jak 
funguje, denní stacionář určitě také ne a hospicová péče je u nás realizována pouze pomocí charity a Stromu 
života a podobných organizací. Rozvozy obědů tady fungují, zajišťuje je místní restaurace, stacionář nemáme, 
hospicovou službu taky nemáme, ale aspoň něco máme, ne že nemáme nic. Že je hospicová služba zajišťovaná 
Stromem života, mně přijde dostatečné, že toho děláme poměrně dost, i třeba Strom života je fajn věc, ale ještě 
bych se pokusil zapojit mladší důchodce, ať se nám trošku víc starají o ty starší, protože oni opravdu trpí hodně 
samotou. 

 
Opatření 1.5 
Posilovat vnímavost občanů s ohledem na bezpečnost v obci. 
 
Nevím, jestli tento bod plně funguje, protože když někdy slyším, tak někteří spoluobčané mají názor, že nebudou 
bonzovat, takže tady to ještě úplně nefunguje. 
V návaznosti na to, že naší obcí prochází silnice I/57, si myslím, že v oblasti bezpečnosti máme hluboké rezervy. 
Není to z toho důvodu, že bychom se na tom nechtěli podílet, ale spíš nás v tom limituje, jak bych to nazval 
správně, nějaká byrokratická smyčka, poněvadž my v podstatě bychom nějaké nápady měli – že bychom tady 
chtěli radar nebo přidat nějaké retardéry – a narážíme na to, že třeba ohledně toho měřiče rychlosti tam prostě ta 
byrokracie je taková, že my nejsme schopni si to na vlastní žádost vybudovat. Pořád nám to musí někdo 
schvalovat atd., takže ten proces je zdlouhavý a je to nepraktické pro ty obce, které by to chtěly nějakým 
způsobem řešit, ale nemají to v rukách, abych to nějak zobecnil. Kamionová doprava v posledních letech je 
opravdu velká a nevím, jestli nějakým způsobem přes Policii ČR se nějak spojit, domluvit. Průjezd kamionů vidím 
jako největší potíž, která v té obci ovlivňuje strašně moc, souvisí s tím hodně kvalita života. Dokud není obchvat 
nebo udělaná ta spojka, tak se asi legislativně moc řešit nedá, a těším se za těch 5 let, až budeme moct s těmi 
kamiony něco dělat, pak by se mohl dát třeba nějaký retardér nebo přerušovaný semafor. Kamiony největší 
problém, dělat jenom dílčí věci, omezit po částech, zakázat průjezd asi nejde, zkusit i jiné věci, dají se 
v legislativě najít jiné věci, které to umožňují. Že by to nemuselo jít přes obec, ale řešit to jako občanskou 
nespokojenost, občanské hnutí. Asi nic nevyřešíme s hustotou dopravy, ale podle mě by se měla řešit průměrná 
rychlost, protože ta je nějak závislá i na hluku v okolí. Mně přijde ten hluk docela silný, je to dáno především těmi 
kamiony, ale pokud by se ty kamiony dostaly na nějakou rozumnou úroveň rychlosti, snížili bychom tím i ten hluk. 
Tak to třeba funguje v Praze na okruhu, kde jsou sídliště, a je tam snížená rychlost na 50 km. Nevím, jak je to 
přesně se studiemi ohledně toho, ale myslím, že by musela vzniknout obecní policie, aby se tohle mohlo řešit 
pomocí průjezdních radarů. Myslím, že zpomalovací semafor by určitě na určitých úsecích v Hodslavicích 
instalovat šel. Řidiči rychlost nedodržují. V zatáčkách těch 50 pojedou, ale mimo jedou opravdu rychle. Všechno 
jde řešit, v Lubině jsme zvládli radary za 2 roky nainstalovat, funguje to dokonale, takže je to řešitelné. Semafory 
– problémy s policií (povolování). 

Opatření 1.6 
Budovat nové bezbariérové byty pro seniory a mladé rodiny 
 
Zčásti je realizováno, protože nové byty jsou již osídleny nájemníky, a protože nebyla žádná potřeba 
bezbariérového bydlení, tak vlastně zatím je naplněno. Máme teď v provozu od 1. 5. nový sociální dům, který 
splňuje tyto parametry, to, že ho v současnosti nevyužíváme jako bezbariérový, je dané osádkou těch nájemníků. 
V okamžiku, kdy by se tam nastěhoval nějaký nájemník, který by vyžadoval toto bezbariérové zajištění, ta 
možnost tam je, takže si myslím, že bychom to měli mít nějakým způsobem taky podchyceno. 
+ 
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Priorita 1 evaluace  shrnutí 
 
 
Opatření 1.1. priority je splněno významnou měrou, zejména se podařilo 
soustředit zdravotní péči do opravené bývalé budovy obecního úřadu. 
Významným nedostatkem je však bezbariérovost pouze prvního podlaží. Bylo 
by nutno dořešit bez bariér i přístup k zubaři v patře a do kadeřnictví 
v mezipatře. Potřeby občanů (1.2.) byly nárazově zjišťovány v rámci 
jednotlivých aktivit (dotazník kompostéry), avšak nejedná se o systém. Je 
třeba se zřejmě zaměřit na obousměrnou komunikaci (úřad-občané) a 
nastavení různých komunikačních kanálů pro různé cílové skupiny spolu 
s motivací se na komunikaci podílet. To významně přesahuje původní záměr 
příslušného opatření. Nedostatek informovanosti ukázaly i některé poznámky 
a otázky účastníků v průběhu evaluace.  
Obec je zapojena do třístranného plánování sociálních služeb (poskytovatelé, 
plátci, příjemci) v Novém Jičíně, které by podle tohoto konceptu měly 
pokrývat komplexní sociální péči na daném území (ne jenom péči o starší). 
Otázkou je, jestli přístup „platit budeme jenom za služby, které naši občané 
využívají“ je z hlediska plánování, prevence a komplexnosti těchto služeb pro 
systém udržitelný. Hospicovou péči externě zajišťuje Charita a Strom života, 
dovoz obědů na komerční bázi místní restaurace. Neobjevuje se však 
svépomocný prvek, zejména zapojení „mladších“ důchodců, i zde je však 
třeba uvažovat o motivátorech pro takovou činnost. (rozhodně ne peníze). 
Opatření 1.5. původně cílilo na angažmá občanů s ohledem na obecnou, 
nikoliv dopravní bezpečnost, avšak aby tento mechanismus fungoval, musí 
být v rámci systému. To zatím dle účastníků nefunguje („nebudeme 
bonzovat“). Dopravní bezpečnost, s ohledem zejména na projíždějící 
kamiony, a odpovídající dopravně bezpečnostní řešení by měly být součástí 
infrastruktury obce. Budování bezbariérových bytů je průběžně plněno (nový 
sociální dům) + bezbariérové 2 byty budou v č.p. 213 – Domovinka, kde nyní 
probíhá rekonstrukce. 
 

 
 

 
Priorita 2 Historické dědictví – cestovní ruch 
 
Jsou budovány a rozšiřovány naučné stezky a cyklotrasy v obci tak, aby 
navazovaly na trasy v okolí a zvyšovaly dostupnost a přitažlivost památek 
v obci. Vodní nádrž Kacabaja je využívána jako rekreační a sportovní 
centrum. Jsou podporovány tradiční sportovní a společenské akce pořádané 
spolky. 
 

 
Obecně k prioritě 2 je třeba si možná uvědomit, čím jsme hlavně výjimeční pro turisty, kde máme ty „zdroje". Já to 
vidím jednoznačně ve 3 bodech: 1) cyklostezka, ta je geniální a ještě bychom ji potřebovali geniálně prohnat i 
částí obce, aby projíždějící cyklisté udělali tržbu místním hospůdkám. 
 

Opatření 2.1 
Budovat naučné stezky po památkách a zajímavostech a umisťovat na nich, stejně 
jako na cyklotrasách, informační tabule. 
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Rezervy – cyklostezka. Máme vybudováno celou řadu stromových aleji napříč katastrem…, možno doplnit o 
informační tabule. Souhlasím s umístěním info cedulí k budovaným stromořadím. Je možno dát ke stromovým 
alejím i lavičky? 

. 
Opatření 2.2 
Rozšiřovat rekreační a sportovní možnosti nádrže Kacabaja pro všechny věkové 
kategorie. 
 
Částečně využíváno - škoda vlastnictví v jiných rukou než obce, pláže, mobilní WC - ano, Co parkování?- stálo by 
rozšířit sportovní možnosti - znovu zprovoznit hřiště, popř. zřídit kuželky, petangové hřiště, .... a zřídit WC! 
Nabíječka na elektrokola. Možnost využití Kacabaje i v zimním období. Kacabaja není využita, chybí sociálky, 
převlíkárna, nějaké to občerstvení,… využití pro děti - hřiště, kurty, prolézačky,… 

 
Opatření 2.3 
Využívat zvláštní atmosféru kostelíku ke kulturním a společenským příležitostem. 
 
Využíváno dostatečně díky p. L. Červenkovi a ČCE. Kostelík - pod správou ŘKC, jak využívat jako obec? 
Možnost využít i kostel evangelický. Označení parkování např. pro Domek F. Palackého. Nedostatečné. Kostelík - 
vidím tam málo akcí, mohlo by být více svateb, více třeba malých komorních koncertů, vánočních atd. Domek 
Palackého - je málo navštěvovaný, tady bych měla spoustu nápadů co s tím, aby se zatraktivnil z mé předchozí 
zkušenosti s provozem zámku. Dalo by se to propojit se školou a žáky a jejich vlastní aktivitou. Muselo by se to 
domluvit s Muzeem. Klidně si to můžu vzít na starosti. 

 
Opatření 2.4 
Pořádat tradiční Den obce a rozšiřovat jeho program pro návštěvníky. 
 
Plněno do roku 2019, vloni PANDEMIE. Letos nový termín - snad bude. Souhlasím, na Den obce pozvat známou 
kapelu, zpěváka (zvučnější jméno), mělo by to zvýšit také bod 2.5. 

 
Opatření 2.5 
Propagovat Hodslavice ve všech médiích a při všech vhodných příležitostech. 
Částečně ano - publikace, Sněženka - Hodslavjan, ČT 2 propagace obce, jak psala paní Kulišková, publikace,  
TV Sněženka… Zaměřit se na osobu Fr. Palackého, Hodslavice = František Palacký - info při vjezdu do obce. 
Chybí Palackého slavnosti. Asi by bylo dobré mít nějaký sumář informací, kde se o Hodslavicích, píše, mluví…. 
V návaznosti na výše napsané - chybějící grafický manuál obce, současná prezentace. Nejvíce funguje dnes 
internet, Kudy z nudy atd., když by byl atraktivní program v domku, oživilo by to o víkendu obec. 

 

Priorita 2 evaluace_shrnutí 
 
 
Cyklostezka je dobrá, mohla by však vést kolem místních hospůdek nebo na 
ně upozorňovat. Vysázené aleje je třeba doplnit informačními a lavičkami, 
aby sloužily jako vyhledávaný veřejný prostor. Část pozemků u nádrže 
Kacabaja je v soukromých rukách. Ovlivnit jejich využití je na schopnosti 
jednání mezi vlastníkem a úřadem obce. Kostelík je využíván, ale je možné 
rozšířit aktivity a představení v něm i v součinnosti s domem Františka 
Palackého a evangelickým kostelem. Den obce je pořádán a účastníci věří, že 
naváže i po nucené přestávce způsobené pandemií, doporučují jej oživit 
vystoupením atraktivní hudební skupiny i v návaznosti na cílenou propagaci 
Hodslavic. Ta sice funguje, avšak podle názorů účastníků málo zdůrazňuje 
„hlavní tahák“ Hodslavic, kterým je František Palacký. Chybí jednotný 
grafický manuál obce a systematičtější informování zejména na portálech 
nabízející turistické příležitosti. 
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Priorita 3 ŽP, krajina, odpady, příroda 
 
V Hodslavicích jsou zodpovědně využívány přírodní zdroje a podporována 
soběstačnost v zásobování pitnou vodou, rozšiřována péče o životní 
prostředí, podporováno ekologické nakládání s odpady, stejně jako ekologické 
vytápění. Jsou zaváděna protipovodňová opatření, je podporováno využívání 
půdy k tradičnímu zemědělství. Jsou realizována krajinotvorná opatření 
k udržení vody v krajině. 
 

 
 

Opatření 3.1 
Vzdělávat občany ke třídění odpadu, ekologickému vytápění, využívání 
obnovitelných zdrojů energie a využívání dešťové vody k zalévání. 
 
Sběrný dvůr - málo kontejnerů - nekvalitní třídění - plasty, lis na plasty? Rozšiřování péče o životní prostředí - 
zajištění více odpadkových košů v obci. Vyhledávat občany, kteří netřídí, pokusit se o omezení odhazování 
odpadů. Nabídnout lidem za zvýhodněné ceny nádoby na zadržování dešťové vody - voda k zalévání,(tak, jako 
se řešily kompostéry). V případě nové výstavby podporovat modro zelenou infrastrukturu, požadovat zasakovací 
průlehy podél nových cest, podporovat výsadbu stromů, použití propustných materiálů atd. Čistota vzduchu. 

 
Opatření 3.2 
Rozšiřovat zdroje pitné vody a zachovat vodovod ve vlastnictví obce. 
 
Rozšiřovat zdroje - prověřit u MSK a SmVak napojení na VN Šance přes Mořkov. Vlastní vodovod je vaše 
největší výhra do budoucnosti. Vlastní vodovod je výhra, dokud je v něm voda…, máte několik studní v obci, které 
vůbec nevyužíváte, a je tam voda, jen se toho nebát  

 
Opatření 3.3 
Budovat kanalizační systém a volit efektivní systém čištění odpadních vod. 
Dokončeno. 
 
 

 
Opatření 3.4 
Zohledňovat v ÚP ochranu půd v extravilánu obce a prostupnost krajiny v rámci 
komplexních pozemkových úprav. 
 
Rezervy v ÚP - nerealizace komplexních pozemkových úprav  
 

Opatření 3.5 
Plánovat a realizovat krajinotvorná a protipovodňová opatření (ÚP). 
 
Vyčištění koryta potoků, protékajících obcí. Děje se pravidelně, urgujeme. 

 
Opatření 3.6 
Vytvářet tlak na odpovědné orgány a osoby k realizaci odlehčovacích opatření 
v průjezdní dopravě. 
 
Palačovská spojka nám odlehčí, ale problém celkově nevyřeší, je potřeba docílit zákaz průjezdu vozidel nad 
určitou tonáž. 
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Priorita 3 evaluace_shrnutí 
 
 
Zvýšil se podíl tříděného odpadu, byl vybudován sběrný dvůr, přesto dochází 
k odhazování odpadků a stále jsou v obci občané, kteří odpad netřídí. Jednou 
z osvědčených cest je vzdělávání, zde by významně mohla pomoci komunitní 
škola. 
Je velice pozitivní, že obec vybudovala kanalizaci včetně ČOV a má vlastní 
vodovod. U něj by bylo vhodné průběžně zjišťovat a zapojovat další zdroje 
vody pro jeho posilování. 
Na rozdíl od znění priority se v průběhu 8 let posílil tlak na důležitost 
nakládání s půdou na katastru obce jako jedním z přírodních zdrojů. 
V souvislosti s tím je nešťastné neuskutečnění pozemkových úprav,  
s důsledky snížené možnosti krajinotvorných opatření a prostupnosti krajiny 
zejména na plochách hospodářsky obhospodařovaných. Trvajícím úkolem je 
lobbing za odlehčení průjezdné kamionové dopravy. 
 

 
 

 

 
Priorita 4 Vzdělávání a CŽU 
 
Žáci MŠ a ZŠ jsou připravováni k praktickému životu. V obci jsou nabízeny 
kurzy celoživotního učení pro všechny generace. Vzdělávání je propagováno  
a nabízeno i občanům okolních obcí. Jsou zajišťovány prostředky pro 
modernizaci výuky a jejího zázemí. 
 

 
Opatření 4.1 
Využívat dotačních možností k modernizaci vzdělávacích zařízení a výuky. 
 
Vedení ZŠ využívalo. Škola funguje skvěle, potvrzuji jako rodič. Udělal se velký pokrok, řada nových technických 
pomůcek., Škola využívá dotační příležitosti na 100%.  OK, skola super! O. K. Učitelé jsou z blízkého okolí, byt 
pro učitele v obci není. Škola má jeden byt, který je nevyužívaný, ale je v nevyhovujícím stavu – mylná informace, 
nemá žádný byt. Nově budované byty budou sociální, pro učitele nevhodné. Děti do školy chodí rády, to platí i pro 
distanční výuku. Mají Hodslavice demografický výhled pro řešení míst ve škole? Kapacita MŠ naplněna úplně, ZŠ 
těsně před naplněním. Pan Pospíšil má demografické tabulky, kde se objevuje pokles střední generace mezi 30 – 
40 lety v Hodslavicích. Zavřená branka z parkoviště ohrožující bezpečnost dětí, dodělat chodníček ke knihovně a 
dál do školy. Je dobře, že je hotové hřiště za školou, doufám, že bude pro všechny. Na hřiště je možný přístup 
přes čip. 
 

Opatření 4.2 
Podporovat vzdělávání pedagogů včetně lektorů pro CŽU. 
 
Učitelé se vzdělávají v koronavirové době distančně.  

 
Opatření 4.3 
Podporovat spolupráci ZŠ s málotřídními školami v okolí. 
 
Spolupráce se školou z Hostašovic, prohlubující se spolupráce. Děti z domácího vzdělávání sdílení se školou 
Hostašovice. Domácí vzdělávání na 1. stupni v Hostašovicích15 žáků, na 2. stupni v Hodslavicích zatím 6 žáků. 
Udělal se velký pokrok, o. k. 
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Opatření 4.4 
Založit a rozvíjet komunitní školu dle potřeb občanů. 
 
Nezrealizovalo se nic. Komunitní škola by měla zajišťovat vzdělávání pro seniory (univerzita 3. věku). Vzdělávání 
by se nemělo redukovat pouze na děcka. 
Je nutnost vzdělávat i střední a starší generaci. Zkušenosti pana Býmy s Ditou Formánkovou a její společností 
Čechy Pas pro vzdělávání dospělých podporovaný googlem - Vzdělávání žen v IT. Základní intenzivní tříměsíční 
vzdělávání vám může posloužit k získání nové profese. Učení dospělých dětmi (IT). Stojí za to vystoupit z řady ve 
vzdělávání dospělých. Mezigenerační vzdělávání. Možnosti pro děti a teenagery učit, prezentovat. Je potřeba 
větší zapojení rodičů-občanů pro provoz komunitní školy. Zapojit občanskou společnost do založení a provozu 
komunitní školy. Líbí se mi komunitní vzdělávání. Komunitní vzdělávání je super věc, kromě jiného pomáhá 
vyřešit střet starší generace s moderní technikou. Lidé v Japonsku se dožívají vyššího věku proto, že se mohou 
zapojovat i do vzdělávání.                  
Komunitní školu jsme chtěli založit, ale ze strany školy byl odpor kvůli tomu, že třídy nejsou uzpůsobeny k tomu, 
aby tam mohla chodit veřejnost. Domnívám se ale, že je to všechno na domluvě a dobré vůli, dá se to 
organizačně zajistit.                                    
Pokus ZŠ o občanské vzdělávání, kurzy AJ a tvoření rodičů s dětmi sice proběhly, ale nepředcházel průzkum, 
které kurzy by lidi chtěli. Nemá cenu něco organizovat, když vám tam přijdou 3-4 lidi.  

 
Opatření 4.5 
Nabídkou mimoškolních aktivit pomáhat rodinám. 
 
Nabídka množství kroužků existuje stejně jako spolupráce se spolky, klub Sluníčko využívá prostory školy. Zapojit 
rodiče, např. vaření atd. Zapojit více občanů do mimoškolních aktivit. Škola by měla inzerovat zájem o pomoc od 
rodičů ve smyslu vedení kroužků apod.  

 
Priorita 4 evaluace_shrnutí 
 
 
Je vysoce hodnoceno fungování školy, spolupráce s dalšími málotřídními 
školami v okolí, zejména Hostašovicemi a množství kroužků nabízejících 
mimoškolní činnost (4.1, 4.3, 4.5). Oslovení rodičů ze strany školy pro jejich 
zapojení do činnosti kroužků by mohlo spolupráci dále obohatit. Doškolování 
pedagogů školy probíhá dle možností uspokojivě. 
Nepodařilo se však založit komunitní školu v obci. (4.4.). Proto taky nemohlo 
probíhat vzdělávání lektorů. Nutnost celoživotního učení jak střední 
generace, tak seniorů včetně mezigeneračních aktivit a s přesahem do 
dalšího profesního vzdělávání bylo účastníky evaluace silně akcentováno. 
Argumenty vedení školy, že třídy nejsou uzpůsobeny vzdělávání dospělých, 
nejsou s ohledem na praxi komunitních škol jinde relevantní. Avšak nelze 
předpokládat, že ZŠ bude „komunitní“ školu sama zajišťovat. Je otázkou 
zájmu, jednání a zapojení zájemců z řad občanů do založení a chodu 
komunitní školy, aby se tato naléhavá společenská potřeba uskutečnila. 
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Priorita 5 Lidé a veřejný prostor – spolupráce 
 
Je podporována spolková činnost, spolupráce mezi spolky a aktivity spolků 
pro širokou veřejnost pro udržování mezilidských a sousedských vztahů. Jsou 
budována a udržována místa pro setkávání ve veřejném prostoru. 
 

 
V opatřeních priority jsou zmíněné činnosti, které jsou organizované. Není tam prostor pro neorganizované 
spontánní činnosti. Je potřeba více otevřít a přizpůsobit veřejný prostor, kde mohou lidé dělat svoje spontánní 
občanské aktivity (viz obec roku…) podle svých zájmů. Tímto uzpůsobením veřejného prostoru v obci pro 
jednotlivé cílové skupiny (batolata, děti, teenageři, matky s dětmi, střední věk, senioři atd.) se podaří vytáhnout lidi 
ven do veřejného prostoru. Je potřeba zlepšit estetiku a příjemnost, resp. vstřícnost veřejného prostoru pro 
jednotlivé cílové skupiny. Tím dosáhneme toho, že lidé budou chtít sami dělat věci, aniž by se to organizovalo. 

 
Opatření 5.1 
Podporovat akce realizované za spolupráce více spolků. 
 
Spolupráce spolků: například na Den obce aby se spolky spojily a táhly za jeden provaz. Obec spolky podporuje, 
při obecních akcích nabízí možnost účasti spolků… Spolupráce mezi spolky nefunguje, což je dáno hlavně 
různorodým zaměřením. Souhlasím s tvrzením, že mezi-spolková spolupráce nefunguje. Ta už nefunguje asi 20 
let :-((. Je to ale chyba nás občanů, stále stejní iniciativní jsou už unavení a ostatní nepomůžou. Za Sokol 
oslovujeme vždy všechny členy, ale aktivita je mizivá ... Souhlas, to je problém asi všech spolků :-( 

 
Opatření 5.2 
Diferencovat podporu spolkům podle jejich aktivit ve veřejném prostoru. 
Bez komentáře 
 
 

Opatření 5.3 
Podporovat zapojení mladých do spolkové činnosti. 
 
Podpora Mladých hasičů - momentálně nemají kde trénovat, nemají klubovnu. Akce jsou podporovány, mladí jsou 
dle zájmu zařazováni a realizace akcí, pořád vidím rezervy - dětské hřiště na dolním konci, spolupráce a využití - 
Mladí hasiči - Sokolské hřiště, Mladí hasiči: ano, Sokolské hřiště by bylo fajn, jen by nesměla být antuka, kterou 
chtějí volejbalisté. 
 

Opatření 5.4 
Oceňovat činnost celoročních vedoucích. 
Bez komentáře 

 
Opatření 5.5 
Podporovat občanské aktivity jednotlivých generačních a zájmových skupin. 
 
Ratiboř je super příklad. Nápady „ze spodu" vygenerovaly projekt komunitního centra, které se příští rok začíná 
stavět. https://ratibor.cz/obec/pripravovane-projekty, Iniciativa je obcí podporována - viz Sochy u lesa. Ano, 
souhlas, podporováno obcí, Martine, díky! :), Více akcí jako Sochy u lesa! Obecně - obec podpoří každou 
smysluplnou akci - ale iniciativa musí přijít zespodu, od spolků nebo kohokoliv dalšího. 

 
Opatření 5.6 
Udržovat tradiční obecní akce (vítání občánků, Den matek, ocenění žáků školy, 
setkání jubilantů). 
 
Tradiční akce - co takhle Masopust, kácení máje… ostatní obce tohle pořádají, my nic…   

 
 

https://ratibor.cz/obec/pripravovane-projekty
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Opatření 5.7 
Informovat občany ve zpravodaji, webu, obecním rozhlase. 
 
Obecní rozhlas = tragédie, starší lidé neslyší, zvuk se láme, překrývá. Mohli bychom informovat i moderněji  
s ohledem na moderní technologie. Např. mladší ročníky je třeba dnes oslovovat jen přes technologie, oni 
zpravodaj nečtou. Mohl by se vytvořit nějaký např. facebookový informační kanál – (dle info starostky FB stránky 
obce jsou, SMS kanál byl zaveden zdarma – nebyl využit a posléze zrušen). 
 

 
Priorita 5 evaluace_shrnutí 
 
 
Přestože spolková činnost jednotlivých spolků v obci funguje, nepodařilo se 
nastartovat spolupráci mezi nimi byť jenom párkrát do roka. Mladí jsou do 
činnosti vtahováni, ne však systematicky a často jim chybí zázemí ve 
veřejném prostoru. Obec sice podporuje spolky a reaguje na aktivity zdola, 
avšak chybí veřejný prostor pro spontánní aktivity, kde by se mohli realizovat 
i lidé mimo organizovanou spolkovou činnost. Lidé - komunita Hodslavic -  
zatím nejsou zapojeni do utváření veřejného prostoru. Bez komentáře 
účastníky zůstala i opatření 5.2 (diferenciace podpory spolků s ohledem na 
veřejnou prospěšnost) a 5.4. (motivace celoročních vedoucích) Vedle rozvoje 
veřejného prostoru v obci se nabízí možnosti pro podporu komunitní aktivity 
občanů, například grantový systém obce pro podporu nejmenších projektů 
bez nutnosti zastřešení spolky. Přesto, že existují tradiční aktivity dle 5.6, 
řada tradičních akcí pořádaných jinými obcemi chybí - i to je prostor pro 
motivaci komunity. Naplňování opatření 5.7 týkající se informovanosti je 
nedostatečné s ohledem na nová média, specifické cílové skupiny, fungování 
a roli rozhlasu a úzce souvisí s obousměrnou komunikací zmíněnou 
v opatření 1.2. 
 
 
 

 
Priorita 6 Podnikání, zaměstnání, finance 
 
Hodslavice systematicky spolupracují s podnikateli na principu vzájemné 
výhodnosti. V obci jsou podporováni začínající podnikatelé, zejména 
řemeslníci a poskytovatelé služeb. V rámci zakázek malého rozsahu jsou 
přednostně oslovováni místní podnikatelé. Pro rozvoj podnikání, stejně jako 
pro další oblasti, jsou využívány možnosti projektů v MAS. 
 

 
V Hodslavicích jsou samí malí zaměstnavatelé. Obec může podnikání (zejména ve službách) podpořit jediným 
možným způsobem: přivést dostatek zákazníků = občanů. Úbytek lidí v produktivním věku povede k odchodu 
podnikatelů, tím i služeb - tady máme velké rezervy. Podnikání v Hodslavicích je bohužel málo, nemáme Konkys 
jako v Mořkově, Alve jako ve Veřovicích či Vapos v Zašové. Přítomnost větší firmy či aktivity nám chybí, udrželo 
by to lidi v obci, lépe by se sháněl sponzoring, vyšší příjmy do obecní pokladny. Možná to i souvisí s 
demografickým profilem obyvatelstva viz. Martin. Zároveň jsou zde příležitosti. 
Když jsme u kapitoly podnikání, měli bychom si uvědomit, z čeho obec získává peníze, jak jsou přerozdělovány 
daně a které dostává obec na přímo celé. Jestli se nemýlím, tak daň z příjmu podnikajících osob jde přímo obci. 
Takže potřebujeme více podnikatelů přímo v obci. V zahraničí vídám i u malých obcí vytvořené malé zóny pro 
různá podnikání, dílny atd. Šlo by možná vytvořit nějakou zónu z nějaké další nevyužívané budovy, zemědělské 
družstvo? Naplňování je obtížné, obec nevytváří pracovní místa, přeposílá nabídky a možnosti zaměstnanosti. 
Vždy s podnikáním byla potíž. O pracovních příležitostech nemluvě. Obec má největší rezervy v podnikání, sám 
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jsem v Hodslavicích podnikal, podpora byla nulová. Přesun do on-line prostředí, přesun mozků blíž k přírodě, 
pokud budou dobré sítě a zajímavé zázemí, můžeme přitáhnout lidi, blízkost VM a NJ nám nahrává. Tohle je ale 
hodně složitá věc, přesahující možnosti zastupitelstva. Obec může byt spoluvlastníkem drobného podnikání, 
všichni podporují, ale nic to neřeší.  
 
 

Opatření 6.1 
Seznamovat s možnostmi v rámci Místní akční skupiny a motivovat všechny subjekty 
k podávání inovativních rozvojových projektů schopných získat financování LEADER. 
 
MAS Lašsko funguje a možnosti využíváme na obci, výzvy jsou zveřejňovány na webu i pro zemědělce a 
podnikatele. 

 
Opatření 6.2 
Vytvářet podmínky pro zaměstnávání sociálně slabých a handicapovaných občanů 
v místě. 
 
Je provedeno na poště Partner, firma, která zajišťuje personální stránku, zaměstnává handicapované lidi. 

 
Opatření 6.3 
Zapojovat podnikatele do strategických a plánovacích procesů obce. 
 
Měli jsme projekt s plným financováním (15 mil), a to na území za Brodkem, koňský ranč – spolupráce 
Zemědělské školy. To vše v  bio formě, byl zcela smeten. Zaměstnanost cca 5 pracovníků. Společenský přínos 
velký. Kdo to smetl? – 
Poznámka starostky obce: ZO – nebylo schváleno do ÚP (neboť pan Duksa žádal o zastavění celé plochy a 
současně už inzeroval prodej stavebních míst, s návrhem ranče přišel až po jednání ZO). 
 

 
Priorita 6 evaluace_shrnutí 
 
 

Nevýhodou Hodslavic je vzhledem k jejich velikosti nedostatečná 
podnikatelská infrastruktura, s ohledem na zaměstnanost pak nějaký středně 
velký zaměstnavatel. I když je obec limitována zákazem veřejné podpory 
podnikatelům, existuje řada možností, jak jejich fungování s ohledem na 
veřejný zájem v obci usnadnit a zjednodušit (územní plán, komunitní 
projednávání záměrů, měsíční setkání vedení obce s podnikateli, nájmy pro 
žádané služby apod.). Existují i možnosti, jak využívat podnikatelských 
programů místní akční skupiny. Znevýhodnění občané jsou zaměstnáni na 
Poště-partner.  
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Priorita 7 Obecní infrastruktura, doprava 
 
V rámci tvorby nového a průběžně aktualizovaného územního plánu je 
rozvíjena infrastruktura obce, zejména s důrazem na stavební místa, průchozí 
dopravu a využití zanedbaných objektů. Zrekonstruované centrum obce 
nabízí dostatek odpočinkových zón a zázemí pro návštěvníky. Je komplexně 
řešena tranzitní doprava s ohledem na bezpečnost. 
 

. 
Podařily se konkrétní věci, je tam kus chodníku, kanalizace, multifunkční hřiště… 
Infrastrukturní výstavba je velký dluh vůči obci. 

 
Opatření 7.1 
Zrealizovat komplexní pozemkové úpravy na katastru obce, nový územní plán 
průběžně aktualizovat s důrazem na dostatečné území vhodné k zástavbě.  
 
Plnění priority výrazně zaostává, nový ÚP tuto prioritu absolutně nerespektuje. Zejména Opatření 7.1 není 
naplněno. Není možné se bezpečně dostat na vlakové nádraží - nutný chodník! 
V této prioritě máme velké rezervy - 7.1 dotáhnout do konce, doprava - objízdné trasy jsou přes obec - nelze 
ovlivnit. Obec se to snažila řešit peticí. 
Jsem si vědom, že v ÚP je možnost nově zastavitelného území využita na 100%, přesto to nevede k výstavbě, 
jsou tedy nutné změny. Nejde udělat komplexní pozemkové úpravy bez souhlasu vlastníků. 
Procento možné zástavby je vázáno na předpokládaný nárůst obyvatel. Problém s lidmi, kteří mají bydliště 
v Hodslavicích a přitom tam nebydlí – není kde stavět. Podařily se konkrétní věci, je tam kus chodníku, 
kanalizace, multifunkční hřiště… ÚP se vleče 7 let, teď je před 2. projednáním, letos by měl být dokončen. 
Ochrana půdního fondu vyškrtala velkou část (cca 50%) území určeného k zastavění rodinnými domy. 
 

Opatření 7.2 
Vyvíjet úsilí k dokončení Palačovské spojky nebo jiného opatření k omezení tranzitní 
dopravy Hodslavicemi. 
 
Palačovskou spojku neurychlíme, ale dálnice kontinuálně pokračuje směrem na Bělotín. Je studie, že budeme 
silnicí II. třídy, pak se musíme snažit, abychom tady zakázali tranzit - na silnici II. třídy to údajně jde. Ubyde 
kamiónů, ne všech, ale nějak se začít musí. Zákaz tranzitní dopravy na silnicích II. a III. třídy je předložen  
v Poslanecké sněmovně Parlamentu  ČR. 
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Zadost-o-poskytnuti-informace-(1)/Poskytnute-informace/Zakaz-tranzitni-
dopravy-na-silnicich-II-a-III-tr Tranzitní doprava - silnice má být přeřazena z I. do II. třídy, což je pro obec 
nevýhodné, odklon kamionů z placených komunikací. 

Opatření 7.3 
Vyvíjet úsilí k využití zanedbaných, opuštěných objektů (areál zemědělského 
družstva, Fojtova stodola). 
 
Problém je ve vlastnictví. Obec koupila halu v zemědělském areálu, je vytvořen sběrný dvůr. Další opuštěné 
objekty v obci nejsou, Fojtova stodola byla rekonstruována vlastníky, občas jde použít na obecní akce po 
předchozí domluvě. 

 
Opatření 7.4 
Postupně rekonstruovat a oživit centrum obce, doplnit je odpočinkovými zónami, 
zařízením pro společenské a kulturní akce a sociálním zázemím pro návštěvníky. 
 
Rekonstrukce středu obce – je to obrovský dluh obce a dosud nesplněný úkol strategie z důvodu výstavby 
kanalizace a předpokládaného urbanistického plánu a územní studie veřejných prostranství. Dosud se 
nezrealizovalo. Bude se řešit. Předpokládá se komunitní zapojení občanů. Součástí je likvidace pro vodu 
nepropustných ploch a využití dešťové vody pro zelené plochy v obci. Nebylo řešeno sociální zařízení pro 
návštěvníky s tím, že mohou využít restauračních zařízení + soc. zařízení v domku Františka Palackého. 
 
 

https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Zadost-o-poskytnuti-informace-(1)/Poskytnute-informace/Zakaz-tranzitni-dopravy-na-silnicich-II-a-III-tr
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Zadost-o-poskytnuti-informace-(1)/Poskytnute-informace/Zakaz-tranzitni-dopravy-na-silnicich-II-a-III-tr
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Opatření 7.5 
Prodlužovat a doplňovat chodníková tělesa a zvyšovat bezpečnost chodců podél 
veřejných komunikací I. a II. třídy. Propojit místní komunikace pro pěší a cyklisty na 
záhumení od Fojtovy stodoly směrem na Hostašovice. 
 
Není dotaženo. Doplňují se chodníková tělesa postupně, není propojená komunikace pro cyklisty a pro pěší na 
Záhumení, to se zatím nepodařilo udělat, zčásti i kvůli vlastníkům, avšak v ÚP ta propojka je předpokládaná 
formou komunikace pro pěší a cyklisty, ne pro auta. 

 
Opatření 7.6 
Udržovat veřejné budovy a osvětlení v dobrém stavu, snižovat jejich energetickou 
náročnost. 
Budovy se udržují, osvětlení se řeší - hasičská zbrojnice, tělocvična ZŠ + byt. Všechny veřejné budovy jsou 
zatepleny a existuje projekt na poslední z nich, což je kulturní a společenský dům. Změna veřejného osvětlení ze 
stávajícího (nevhodná intenzita světla, energetická náročnost) na chytré LED světla (energetická úspora). Veřejné 
osvětlení se zatím udržuje, ale chystáme se v rámci modernizačního fondu v novém období nahradit na základě 
pasportu projekt pro nízkoenergetické osvětlení.   
 

 
 
Priorita 7 evaluace_shrnutí 
 
 
S ohledem na plánování a realizaci kanalizace v obci čekala řada 
infrastrukturních projektů na její dokončení. Chodníky jsou budovány 
postupně dle finančních možností v návaznosti na další infrastrukturu, 
ukazuje se potřeba chodníku na vlakové nádraží. Veřejné budovy jsou 
udržovány a s jednou výjimkou zatepleny, úsporné osvětlení obce bude 
následovat nyní po dokončení kanalizace. Propojení na záhumení od Fojtovy 
stodoly je plánováno v rámci nového územního plánu pro cyklisty a pěší. 
Nerealizovalo se oživení středu obce zejména kvůli stavbě kanalizace, mělo 
by následovat nyní a měla by mu předcházet komunitně kreativní spolupráce 
občanů při utváření veřejného prostoru. Vedle již obcí koupené haly v areálu 
bývalého družstva nejsou v obci další zanedbané stavby, které by bylo 
možno využít či rekonstruovat. Skutečnost, že nebyly realizovány pozemkové 
úpravy, negativně ovlivňuje vedle krajinných řešení i rozvoj obce, například 
prostupnost krajiny. 
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6. Aktualizovaná SWOT ANALÝZA 
KOMUNITNÍHO TÝMU 2021 

 
S – silné 
stránky 

W – slabé 
stránky 

O - 
příležitosti 

T - hrozby 

Komunitní život ve veřejném prostoru, identita, 
komunikace v obci, učení se 

Komunitní život (akce - 
den obce, memoriál, 
atd.) 
Dost spolků v obci  
Množství spolků 
SHM, Royal, Mladí 
hasiči, klub Sluníčko, 
kroužky při ZŠ, akčnost 
TJ Sokol 
Ochota i mladých se 
podílet na činnosti 
obce 
Tradice 
Osobnost František 
Palacký 
František Palacký 
Den obce 
Fotbalisté postoupili 
do okresu 
Máme skvělé 
fotbalové hřiště, nově 
opravené 
V Sokole jsme jednou 
uspořádali tvorbu 
adventních věnců - 
mělo úspěch   
Kvalitní ZŠ a MŠ  
Škola a MŠ 
Množství kroužků ve 
škole 
Spolupráce ZŠ se ZŠ 
v Hostašovicích 
Školní hřiště 
s přístupem pro 
všechny 
Děti školy dle možností 
pomáhají - výsadba 
plac, aleje 
Žáci mají žákovský 
parlament a 
spolupracují 

Spolky nespolupracují - 
každý na svém písečku 
Malá komunikace i mezi 
jednotlivými spolky, RO, 
ZO. Některé "Hurá akce" 
Staří lidé jsou osamělí 
Nevyužití více kulturního 
domu pro různé akce + 
hasičské zbrojnice (sálu), 
sokolského hřiště 
Chybí komunitní škola 
pro celoživotní učení 
Hospoda s hlučným 
večerním provozem 
orientovaná přímo na 
náměstí, lidi z blízkosti 
si stěžují, že nemůžou 
v noci spát, doplněk k 
hospodě - s hlučným 
večerním provozem - 
venkovním posezením 

Rozvoj obce není 
rozvoj infrastruktury, 
ale rozvoj komunity! :) 
Více komunikovat o 
možnostech 
spolupráce - včas, 
plánovaně 
Komplexní systém 
obousměrné 
komunikace s občany 
pro různé cílové 
skupiny 
Zavedení veřejné 
komunikace s občany 
na různá témata, třeba 
pravidelně jednou 
měsíčně - vzbudit v 
nich chuť zapojit se do 
akcí 
Motivovat ke 
společným akcím více 
spolků a jejich 
spolupráci 
Zavést další tradiční 
akce 
Mladí učí starší 
používání nových 
technologií 
Aby škola oslovovala 
rodiče pro zapojení do 
vzdělávacích 
mimoškolních aktivit 
Ať se žákovský 
parlament účastní ZO. 
:) 
Žákovský parlament se 
účastnit zasedání 
zastupitelstva 
Navázat na 
mezigenerační 
spolupráci KD-ZŠ+MŠ 
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Děti roznáší přáníčka 
na Den matek, 
Štěstíčka - po novém 
roce, sběr papíru 

Škola by se měla 
zapojit to dění obce, 
dětská obecní rada 
třeba 
Dřevěný kostelík - více 
svateb 
Sokol nabízí k 
pronájmu část budovy 
FAlconu - zatím 
bohužel nemá žádné 
využití… nějaký nápad? 
U Coopu se nám 
hromadí přirozeně 
mládež a provozuje 
tam různé moderní 
sporty, skate, parkour 
atd. Můžeme místo za 
Coopem využít právě 
pro mládež a postavit 
jim tam nějaký vhodný 
workout, rampy atd., 
místo už si vybrali sami 
Větší využití kulturáku 
pro spolky - kultura, 
sport, vzdělávání 
Využití klubovny na OÚ 
pro spolky 
Využívání sokolského 
hřiště pro akce různých 
spolků, či obce 
Mít na webu obce 
dotazníky - ze kterých 
bychom měli podklady 
pro zjištění 
spokojenosti, nových 
nápadů apod.  
Můžete dělat 
předvánoční adventní 
semináře, produkce 
vánočních nápadů a 
využití 
Pořádat besedy nejen 
pro důchodce - poučné 
nebo výroba něčeho, 
naučit se něco nového 
atd.  
Výpomoc mladších 
důchodců těm starším 
a tím zlepšení 
sociálních kontaktů, je 
to funkční a super 
funkční 
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Podporovat spolky 
neorganizované 
aktivity občanů 
Diferencovat podporu 
spolkům dle práce pro 
širokou veřejnost 
Vzdělávat 
v odpadovém 
hospodářství občany i 
děti 
Motivovat a oceňovat 
celoročně pracující 
vedoucí 
Máme spoustu 
hezkých nově 
vysázených alejí, mohly 
by se doplnit nějakými 
naučnými stezkami či 
lavičkami k odpočinku 
Prvky veřejného 
prostoru v alejích 
(lavičky, odpočívky 
apod.) 
Pokusit se získat 
Fojtovu stodolu pro 
další využití obce od 
majitelek 
Udělat z alejí 
odpočinková místa - 
lavičky, info prvky, 
herní prvky 
Požádat o projekt - 
udělat podobné 
zařízení jako je Vrtule 
ve VM, kavárničku pro 
maminy – Falkon 
Zaměřit se na budování 
veřejného prostoru 
vhodného pro 
jednotlivé cílové 
skupiny (matky 
s dětmi, teenageři, 
senioři….) 
Zapojit občany do 
zřízení a činnosti KŠ 
Další profesní 
vzdělávání v KŠ 
Zjistit u obyvatel 
obce potřeby pro 
další vzdělávání - PC 
... 
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Atraktivita obce, služby, sociální a bytová politika, 
podnikání, finance, cestovní ruch a propagace obce 

Poloha obce CHKO 
Beskydy, příroda 
Výhodná poloha obce, 
dobrá dostupnost 
Hlavní tah – 
dostupnost 
Máme v Hodslavicích 
potok. Potok obvykle 
obce zkrášluje jako 
malebný vodní prvek a 
nabízí možnosti zábavy 
Možnost rekreace 
vodní nádrž Kacabaja 
Pediatr i dospělý lékař, 
zubař v místě 
Obecní zdravotní 
středisko 
Hospicová služby 
zajišťovaná charitou 
Obecní dům pro 
sociální bydlení 
Zaměstnání 
hendikepovaných na 
Pošta partner 
Cyklostezka 
Informovanost o dění 
v obci, zpravodaj, 
webové stránky, 
sociální sítě 

Příliv nových lidí - není 
možnost stavby nových 
domů či bytů - nejsou 
obecní pozemky 
Propad v klíčových 
věkových kategoriích 
protože se nestaví 
Nevyvážená věková 
struktura 
Flexibilita výstavby bude 
to zásadní problém do 
budoucnosti 
Nápady by byly, ale 
peníze nejsou :D  
Ruku na srdce, nový 
územní plán nám toho 
moc nevyřeší… 
Ta budova s oranžovou 
fasádou u Hrušky, je v 
hrozném stavu, je to 
soukromá budova? 
Obec nemá soukromé 
podnikání, na kterém by 
se mohla spolupodílet, a 
vedlo by k rozvoji 
Slabá podpora podnikání, 
to je vždy bohužel jen 
fráze, která se nemění v 
činy a je nehmatná 
Malý počet pracovníků 
obce - nestihá se údržba 
veřejných prostranství – 
hřiště 
Zdravotní středisko je 
bezbariérové pouze 
v přízemí 
Webové stránky obce… 
Chtěli jsme stavět bio 
ranč v centru za 
brodkem, ale obec byla 
proti, byl to projekt za 10 
mil, dnes je ta půda zcela 
nepodstatně využita, 
pase se tam kráva. 
Namísto bioranče tady 
máme totální chlív Za 
Brodkem. Ten ranč nám 
odešel do Kozlovic i s 
pracovními místy a 

Když už máme ty 
ovocné aleje: využití 
ovoce například na 
výrobu slivovice, která 
by se prodávala 
například na Dni obce… 
Obecní pálenice ;oD 
Propojení naučné 
stezky FP až do centra 
obce s využitím alejí 
Rodiště Fr. Palackého - 
zřízení informačního 
centra - rozvoj 
cestovního ruchu 
Uvědomit si lákadla 
pro turisty 
Máme spoustu 
hezkých nově 
vysázených alejí, mohly 
by se doplnit nějakými 
naučnými stezkami či 
lavičkami k odpočinku 
Prvky veřejného 
prostoru v alejích 
(lavičky, odpočívky 
apod.) 
Udělat z alejí 
odpočinková místa - 
lavičky, info prvky, 
herní prvky 
Cyklostezka a její 
protažení přes 
Hodslavice 
Cyklostezku 
protáhnout kolem 
místních hospůdek 
Lze budovu u Hrušky 
zlepšit zásahem obce, 
využitím…? 
Lepší využití kostelíku, 
evangelického kostela i 
domku Palackého 
Lepší využití nádrže 
Kacabaja 
Můžeme více oživit 
tuto sportovní oblast 
(fotbalové hřiště) 
Nový ÚP - snad více 
stavebních míst 

Propad hodnoty 
nemovitostí na 
hlavním tahu povede 
k jejich dobré 
dostupnosti pro 
sociálně 
nepřizpůsobivé 
Úbytek obyvatel ve 
středním věku 
povede k útlumu 
společenského a 
ekonomického života 
Malá kapacita školky 
a školy 
Demografický vývoj 
v obci (obec stárne 
a chybí střední 
generace) 
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přínosem pro obec. Jeďte 
se tam podívat, pokud 
nevěříte… 

 

Pracovat s ÚP = zajistit 
výstavbu 
Stavební místa v ÚP 
Urbanistická studie - 
udržitelný rozvoj 
Uzpůsobení obecních 
budov pro 
hendikepované 
Zlepšit zapojení do 
komunitního plánování 
sociálních služeb 
Pokusit se podporovat 
opravy chátrajících 
domů v obci 
Pokusit se získat 
Fojtovu stodolu pro 
další využití obce od 
majitelek 
Snížení energetické 
náročnosti soustavy 
veřejného osvětlení 
Úsporné osvětlení 
Udržitelný nárůst 
obyvatel 
Využívání dotací 
Zvýšení 
podnikatelského 
prostředí 
Nalézt způsob jak 
podporovat podnikání 
Byt pro učitele 
Webové stránky obce 
:) 
Informační tabule 
v alejích 
Nastavit systém 
propagace Hodslavic 
včetně grafického 
manuálu obce apod. 
Propagace na 
turistických portálech 
Další profesní 
vzdělávání v KŠ 

 

Infrastruktura + dopravní bezpečnost 

Kanalizace a ČOV 

Vlastní vodovod 

Absence 
chodníku/cyklopruhu 
směr Nové Domky  
Absence přechodu pro 
chodce ze směru Lécha - 
ke kostelu směr fotbalové 

Radar s pokutami na 
průjezd? Někde na 
Vysočině to mají a 
ročně vyberou 
v milionech 
Bezpečnost v dopravě 

Dopravní zátěž na 
silnici I tř. = vytvoření 
sociálně vyloučené 
lokality v okolí silnice 
Zvyšování hustoty 
dopravy 
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hřiště 
Alej směr nové domky, 
dokud nebude realizován 
chodník, jistě může 
ulehčit situaci 
Chodníky u cesty bez 
zabezpečení pro děti i 
ostatní, bezprostřední 
blízkost rychle 
projíždějících aut, 
zejména kamiónů je 
velmi fyzicky nepříjemná, 
chybí tam předěl mezi 
cestou a chodníkem 
Není chodník směr 
domorac + dolní konec 
k viaduktu 
Přístup do školy (chodník) 
Budova COOPu v centru 
obce + okolí 
Budova JZD u sběrného 
dvoru (kde jezdí děti na 
skateboardu), celkově 
okolí u JZD je v 
dezolátním stavu 
Zanedbané budovy v 
centru obce - soukromé 
vlastnictví 
Nedostatek stavebních 
míst pro novostavby 
Obecně bezpečnost v 
obci v návaznosti na 
silnice 1/57 a 2/483 
(přechody, chodníky, 
semafory, radary...) 
Vysoce frekventovaná 
silnice, nemáme zatím 
retardéry ani měřiče 
rychlosti 
Byrokracie na úřadech 
povolujících dopravně 
bezpečnostní řešení 
Nezapomeňme, že máme 
silnice dvě, tzn. i silnici 2. 
směr Mořkov. Taktéž 
velmi komplikovaná 
situace z více pohledů 
Místy velmi úzké místní 
uličky a špatný výhled 
v křižovatkách 

 

Lobbing za odlehčení 
průjezdní dopravy 
Doprava - 
nemysleme si, že 
Palačovská spojka 
vyřeší náš problém. 
Při narůstajícím 
trendu nám sotva 
odlehčí. Nutný zákaz 
vjezdu vozidel nad 
XX tun 

Stavby podél hlavní 
silnice - narušení 
statiky, velké otřesy - 
kanály v hlavní silnici 
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ŽP + zemědělství, komplexní pozemkové úpravy, odpady 

Kvalita vody 
Vlastní vodovod 
Hotová kanalizace 
s čističkou 
Sběrný dvůr 

Již x let neprobíhá 
hluboká orba, pěstují se 
stále stejné plodiny, nebo 
louky 
Neupravený - zarostlý 
potok 
Nevyužití vodní nádrže 
Kacabaja 
Máme hezké aleje, ale 
některými se nedá ani 
projít jak jsou zarostlé 
Před novým domem 
lékařů na parkovišti i 
okolo Coopu je nevhodná 
výsadba trnitých 
přerostlých keřů 
Využívání půdy v 
extravilánu není problém, 
v intravilánu je to na úkor 
pohodlí občanů 
Problematické ovzduší v 
topné sezóně z titulu 
geografického umístění v 
údolí Zrzávky 
Nejsou zrealizovány 
komplexní pozemkové 
úpravy 
Nepořádek kolem 
sběrných nádob 
Ve sběrném dvoru málo 
kontejnerů a nekvalitní 
třídění 
Připojuji se k těm 
sběrným nádobám - 
možno řešit kamerovým 
systémem? 
Jak pracovat s lidmi v 
rámci třídění odpadů? 

Nedostatek pitné vody 
- možnost řešení 
přípojkou, není důvod 
pro omezení nových 
staveb 
Rozvíjet možnosti a 
zdroje obecního 
vodovodu 
Zadržování vody v 
krajině 
Zadržování vody 
v krajině je o 
hospodárném využití 
půdy, vodní plochy to 
neřeší 
Podporovat „zelenou 
infrastrukturu“ 
Zlepšit břehy, osázet 
je, zpříjemnit tím uličky  
Umístění sběrných 
nádob i na dolní konec 
Vynutit u nájemce 
obecní půdy 
dodržování ochrany 
půdy proti erozi 
Zlepšit výsadbu zeleně 
V Praze jsem viděla 
sběrné nádoby 
umístěné pod 
chodníkem jen s 
otvorem pro vhození - 
nenápadné, ale nejspíš 
to bude drahé (že by 
šla využít nějaká 
dotace?) 
Změnit sběrné nádoby 
- ne s malým otvorem, 
ale otevírací víka, k 
plastům dát lis na 
plasty 
Snižovat spotřebu 
energie v obci 

Nedostatek pitné 
vody - zvýšení 
spotřeby nárůstem 
obyvatel a nárůstem 
osobní spotřeby 
Povodeň 
Bleskové povodně 
Možnost povodní 

 

Komentář ke SWOT analýze 
 
SWOT analýza Hodslavic ukazuje na jedné straně na slabé stránky a hrozby, které 
vyplývají z polohy a dispozice obce zejména vzhledem k délce obce a jejímu 
rozložení podél průjezdní silnice první třídy. Nedostatečná je dopravní bezpečnost 
v blízkosti průjezdní komunikace s celodenní tranzitní kamionovou dopravou. 
Dokončení kanalizace s čističkou odpadních vod dává prostor pro další rozvoj 
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infrastruktury. Vlastní vodovod je nesporně silnou stránkou obce, avšak její rozvoj je 
podmíněn zapojením nových vodních zdrojů. V obci jsou stavební místa někdy 
blokována jejich vlastníky. K lepším možnostem nakládání s pozemky by měl přispět 
nově zpracovávaný územní plán obce. 
Jako důležité prvky se objevují aktivní lidé, je však výrazněji třeba propojit aktivity 
spolků a podpořit mezigenerační solidaritu společně se zapojením dalších občanů do 
rozvojových aktivit. Strategický tým si je vědom historických kořenů a tradic i výhodné 
polohy Hodslavic v podhůří Beskyd, avšak pro větší turistické využití by bylo potřeba 
další bezpečné komunikační propojení, zejména pro cyklisty, a větší důraz na využití 
odkazu Františka Palackého. Důležitým prvkem pro vzdělávání v obci obce je dobře 
fungující základní škola, avšak stále naléhavěji se ukazuje nutnost zabezpečit na 
komunitní úrovni i celoživotní učení dostupné pro všechny. Dříve vnímaná ohrožení 
z rozvoje těžby uhlí ztrácejí váhu, ale objevují se hrozby dané klimatickou změnou  
a degradací půdy v důsledku necitlivého hospodaření. Tím také narůstá ohrožení 
obce bleskovými povodněmi.  

 
 

7. AUDIT ZDROJŮ OBCE HODSLAVICE (2013) 
 
Jaké klíčové zdroje máme v Hodslavicích? 
 

Lidský 
potenciál 

Využití 
území 

Vzdělanost a 
obecní 
společenství 

Přírodní 
zdroje 

Finance Služby 

Lidé 
- aktivní 
- podnikající  
(4) 

Územní 
plán (řeší 
stav. místa, 
soc. byty, 
krajinu...) 
(4) 

Škola + MŠ 
(1) 

„Voda“  
(3) 

Dotace + 
sponzoři (1) 

Udržení 
současné 
vybavenosti 
v obci (1) 

Pracovní 
příležitosti (3) 

Plné využití 
území obce 
v souladu 
s životním 
prostředím 
(1) 

Škola (1) „Půda“ 
(1) 

Spravedlivé 
rozdělování 
finančních 
zdrojů mezi 
centrem a 
obcí (1) 

Pečovatelský 
dům (1) 

Nezaměstnanost 
(1) 

Poloha 
Hodslavic 
(1) 

Fungující 
společenství 
lidí, občanů 
Hodslavic, 
vycházející 
z dobrých 
rodinných 
základů a 
vztahů (1) 

   

  Činnost 
spolků (1) 
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Komentář k auditu zdrojů (2013) 
 
Zásadním zdrojem pro strategický tým je Lidský potenciál Hodslavic, který je také 
nositelem pracovních příležitostí, dále využití možností území a vzdělanost obyvatel 
spolu s obecním společenstvím postaveným na rodinných základech.  
Za nejdůležitější přírodní zdroje jsou označeny voda a půda, která i s ohledem na 
nízký koeficient ekologické stability je ohrožena zemědělskou výrobou a hrozí jí 
degradace. Ve službách uvedený pečovatelský dům je pouze jednou z možností 
služeb poskytovaných stárnoucí populaci a v průběhu 15 let trvání strategie se 
možná objeví i jiné pro obec i seniory výhodnější řešení. 
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8. MAPA PROBLÉMŮ A POTŘEB (2021) 
 
 

 



 
 

46 

9. Aktualizovaná návrhová část strategie 
(vize, priority a opatření 2021) 

 
Vize Hodslavic 2028 zůstává beze změn. 
S ohledem na výsledky SWOT analýzy a analýzy problémů a potřeb bylo původních 
sedm priorit přeformulováno do čtyř. Opatření v jednotlivých prioritách odrážejí 
komunitní práci na evaluaci a aktualizaci. Nápady, které měly charakter konkrétních 
projektů či střednědobých programových záměrů jsou uvedeny v podobě, jak byly 
členy týmu formulovány, vždy na konci daného opatření drobným písmem. 
 
 

Vize Hodslavic 2028 
 
 

Obec Hodslavice, rodiště Františka Palackého, staví na 
tradicích a dobré poloze v podhůří Beskyd. Je příjemným 
domovem všem občanům. 
Je dobře dostupná, jak po silnici, tak sítí turistických  
i cyklistických tras. 
Obec se rozvíjí v oblasti služeb a sociálního zabezpečení 
pro všechny věkové kategorie. Zajišťuje příležitosti pro 
dostupné bydlení seniorů a mladých rodin. 
Hodslavice jsou soběstačné v nakládání s vodami, mají 
realizovány komplexní pozemkové úpravy i krajinotvorná  
a protipovodňová opatření. 
Obec je společenství ekologicky smýšlejících občanů, kteří 
se zodpovědně starají o životní prostředí. 
V obci funguje moderní ZŠ a MŠ jako komunitní centrum  
a je využívána k CŽU všech občanů. 
Hodslavice žijí bohatým kulturním, sportovním  
i společenským a spolkovým životem, vyhledávaným  
i návštěvníky. 
Obec vytváří podmínky, podporuje a propaguje činnost 
místních řemeslníků, podnikatelů a zemědělců. 
Hodslavice mají kvalitní a aktuální územní plán s vazbou na 
strategii. 
Zkvalitnění života přispívá odklonění kamionové dopravy 
mimo obec. 
 
 



 
 

47 

PRIORITA 1  
Komunitní život ve veřejném prostoru, učení se, komunikace v obci, tradice a místní 
identita 
 

 
Jsou budována a udržována místa pro setkávání ve veřejném prostoru k 
rozvíjení mezilidských a sousedských vztahů dávající prostor i pro 
neformální aktivity.  
V obci jsou nabízeny kurzy celoživotního učení pro všechny generace. 
Vzdělávání je propagováno a nabízeno i občanům okolních obcí. Žáci MŠ a 
ZŠ jsou připravováni k praktickému životu v 21. století.  Jsou zajišťovány 
prostředky a podmínky pro modernizaci výuky a celoživotního učení a jejich 
zázemí. 
Je podporována spolková činnost, spolupráce mezi spolky a tradiční 
sportovní a společenské akce pro širokou veřejnost. 
 

 
 
Opatření  
 
1.1 Vytvořit (každoroční) grantový program pro svépomocnou realizaci nápadů 
občanů. 
  
1.2. Iniciovat zapojování občanů a zájmových skupin do vzniku a návrhu projektů při 
řešení veřejného prostoru (komunitně kreativní setkání, komunitní dílny).  
 
1.3 Vytvářet místa pro společné setkávání pro různé věkové kategorie a aktivní 
trávení volného času různých zájmových skupin (s dohodou o následné údržbě, 
úklidu a péči…) a zefektivňovat využití stávajících zrekonstruovaných objektů  
a sportovišť. 
 
1.4 Vytvářet nové odpočinkové zóny pro místní (dle zájmových skupin: teenageři, 
matky s dětmi, chovatelé, muži, ženy) i návštěvníky, a to na celém území obce. 
 
1.5 V rámci obecní komunity založit a rozvíjet středisko celoživotního učení 
(komunitní školu) a vytvářet nabídku kurzů dle potřeb občanů. 
 
1.6. Vyhledat a zapojit kvalifikovaného obecního koordinátora komunitních aktivit 
(včetně komunitního vzdělávání). 
 
1.7 Zřídit a provozovat „infokanál obce“ přes optickou síť obce. 
 
1.8 Rozlišovat podporu spolkům podle jejich aktivit ve veřejném prostoru a vzájemné 
spolupráce, oceňovat činnost celoročních vedoucích a zvát vedoucí spolků na 
společnou schůzku se zastupiteli 1x za rok.  
 
1.9. Rozšířit plán společenských akcí, motivovat k účasti, stejně jako motivovat 
občany k objevování, vytváření a realizaci „tradičních akcí“ (i mimo spolky). 
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PRIORITA 2  
 
Sociální a bytová politika, služby, podnikání, finance, cestovní ruch, atraktivita a 
propagace obce 
 

 
Obcí jsou plánovány, zprostředkovány a podporovány zdravotní a sociální 
služby na základě zjištěných potřeb občanů nejméně ve stávajícím rozsahu. 
Je zajišťováno bezbariérové bydlení pro potřebné. Jsou využívány komunitní 
a technické způsoby pro zvýšení bezpečnosti občanů. 
V Hodslavicích je systematicky rozvíjena spolupráce s podnikateli na 
principu vzájemné výhodnosti. Jsou podporováni začínající podnikatelé, 
zejména řemeslníci a poskytovatelé služeb. V rámci zakázek malého rozsahu 
jsou přednostně oslovováni místní podnikatelé. Pro rozvoj podnikání, stejně 
jako pro další oblasti, jsou využívány možnosti projektů v MAS a ostatní 
dostupné finanční zdroje. 
Jsou budovány a rozšiřovány naučné stezky a cyklotrasy v obci tak, aby 
navazovaly na trasy v okolí a pro návštěvníky zvyšovaly dostupnost a 
přitažlivost památek v obci zejména spojených s Františkem Palackým. 
Vodní nádrž Kacabaja je využívána jako rekreační a sportovní centrum. 
 

 
Opatření 
 
2.1 Usilovat o zachování rozsahu zdravotní péče v obci a rozšiřovat bezbariérový 
přístupem ke zdravotním a sociálním službám a další občanské vybavenosti. 
 
2.2. Na základě účinně a systematicky zjišťovaných potřeb občanů zajišťovat a 
zprostředkovávat dodavatelské i svépomocné sociální služby. 
 
2.3. Budovat bezbariérové byty pro seniory a mladé rodiny. 
 
2.4. Vytvářet řemeslné centrum služeb malého rozsahu (nabídnout práci 
řemeslníkům ve věku 55 – 65let). 
 
2.5. Zapojovat podnikatele do strategických a plánovacích procesů obce. 
 
2.6 Iniciovat projekty na zatraktivnění prostoru v okolí nádrže Kacabaja (i za pomoci 
komunitních dílen, případně grantového systému). 
 
2.7. Zvýšit turistickou atraktivitu Hodslavic větší propagací Františka Palackého.   
(např. Vyměnit uvítací ceduli na krajích obce za zvětšeninu 1000 Kč bankovky = rodiště Františka 
Palackého, Využít „tisícikorunu“ a propojit ideově se stezkou „1000 kroků hodslavských“, 
spolupracovat s muzeem na zatraktivnění prohlídek v Palackého domku + zintenzivnit propagaci) 

 
2.8. Dopracovat systém cyklostezek, zlepšovat jejich označení budovat nové  
a udržovat je. 
(Iniciovat protažení naučné stezky F. P. do Hodslavic a protažení cyklostezky „Koleje“ do centra obce) 
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2.9. Vytvářet vyhlídková místa a informačně-naučné interaktivní stezky po kulturních 
památkách obce a okolí (Palackého domek, Fojtova stodola, kostelík, větrný mlýn Větřák, 

Zámčisko) 

 
2.10. Zajišťovat propagaci obce online a různé informační letáky. 
(např. kudyznudy.cz, výletník.cz, Info tabule při vjezdu do obce, atraktivní web, QR kód) 
 
2.11. Prověřit náklady a přínosy a dle výsledku zřídit v centru obce veřejné WC (stále 
přístupné). 
 
 
PRIORITA 3  
Infrastruktura a dopravní bezpečnost 
 

 
V rámci tvorby nového a průběžně aktualizovaného územního plánu je 
rozvíjena infrastruktura obce, zejména s důrazem na stavební místa, průchozí 
dopravu, využití zanedbaných objektů a kultivaci veřejného prostoru.  
Díky zrekonstruovanému centru obce je nabízen dostatek odpočinkových 
zón a zázemí i pro návštěvníky.  
Je komplexně řešena tranzitní doprava s ohledem na bezpečnost. 
 

 
Opatření 
 
3.1 Aktivně pracovat s územním plánem obce a pravidelně iniciovat jeho změny 
vedoucí k výstavbě zejména rodinných domů a objektů pro bydlení. 
 
3.2. Prověřovat možnosti výkupu pozemků obcí pro stavbu rodinných domů a bytů 
v centru a pro veřejný prostor i v jiných částech obce. Vyzývat vlastníky objektů, které 
nejsou využity, k úpravám či prodeji. 
 
3.4. Udržitelně pečovat o obecní budovy, prostory, hřbitovy, hřiště, aleje, lavičky  
(a vést evidenci majetku), obnovovat a sjednocovat mobiliář obce (zastávky, koše, 
ukazatele, tabule) a snižovat energetickou náročnost vytápění a osvětlení. 
 
3.5 Postupně rekonstruovat a oživit centrum obce na základě potřeb občanů. 
 
3.6. Vytvořit analýzu nákladů a přínosů regulace bezpečnosti dopravy s cílem zvýšit 
dopravní bezpečnost. (zejména občanů-chodců a cyklistů). 
 
3.7. Lobovat za odklonění tranzitní dopravy, vytvářet tlak na odpovědné orgány  
a osoby k realizaci odlehčovacích a bezpečnostních opatření v průjezdní dopravě.                                               

(Zajištění a instalace prvků aktivní bezpečnosti (radary, retardéry, přechody aj., zajistit rozšířenou 
působnost obce k zajištění bezpečnostně dopravní situace??, zajistit častější přítomnost policie ČR 
(bezpečnost, rychlost…) Vyvíjet úsilí k dokončení Palačovské spojky nebo jiného opatření k omezení 
tranzitní dopravy Hodslavicemi.). 

 
3.8. Zajišťovat doplnění chodníkových těles tam, kde chybí, a zvyšovat bezpečnost 
chodců podél veřejných komunikací I. a II. třídy. Podporovat budování bezpečných 
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stezek pro chodce a cyklisty do okrajových částí obce včetně propojení s okolními 
obcemi. 
 
PRIORITA 4   
Životní prostředí, zemědělství, přírodní zdroje, energetika, odpady 
 

 
Opatření 
 
4.1. Udržet vodovod ve vlastnictví obce a rozšiřovat zdroje pitné vody. 
(např. s využitím nedokončeného vodovodu bývalého JZD Beskyd, vrty, případně zajistit přivaděč 
vody z vodojemu Mořkov) 

 
4.2. Podporovat zapojení občanů do kolektivních projektů zadržování dešťovky  
a využívání dotačních titulů pro využití vody. 
 
4.3. Motivovat a vzdělávat občany v třídění odpadu souběžně s modernizací  
a zkulturněním stanovišť tříděného odpadu. 
 
4.4. Podporovat komunitní (kolektivní) využívání přírodních zdrojů a zapojovat 
komunitu občanů do společných ekologických projektů (fotovoltaika, kotle…). 
 
4.5. Zpracovávat plány s nájemci a uživateli obecní půdy o jejím efektivním využití.  
 
4.6. Iniciovat nové nájemní smlouvy se zemědělci hospodařícími na zemědělské 
půdě obce za účelem využívání půdy k tradičnímu zemědělství a následně 
pravidelně kontrolovat dodržování smluv. 
 
4.7. Realizovat komplexní pozemkové úpravy na katastru obce a zohledňovat v ÚP 
ochranu půd v extravilánu s cílem obnovení polních cest v majetku obce, biodiverzity 
a posílení protipovodňových opatření. 
 
4.8. Plánovat a realizovat krajinotvorná a protipovodňová opatření s využitím 
dostupných dotací. 
(Pravidelně čistit profil koryta potoka od sedimentů a náletové vegetace. Zlepšit protipovodňovou 
ochranu vybudováním poldrů a vytvořit plochy pro rozliv.) 

 
 
 
 

 
V Hodslavicích jsou zodpovědně využívány přírodní zdroje a podporována 
udržitelnost a soběstačnost v zásobování pitnou vodou.  
Je rozšiřována péče o životní prostředí, podporováno ekologické nakládání 
s odpady, stejně jako ekologické vytápění, svícení a snižování spotřeby 
energie.  
Jsou zaváděna protipovodňová opatření. 
Je podporováno využívání půdy k tradičnímu zemědělství.  
Jsou realizována krajinotvorná opatření a komplexní pozemkové úpravy 
k udržení vody v krajině a snížení půdní degradace a eroze. 
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10. ZPŮSOB ROZŠÍŘENÍ A KALENDÁŘ  
AKTUALIZACE  STRATEGIE (2021) 

 
Aktualizovaná strategie obce bude přístupná na webu obce ke stažení  
a s jednotlivými prioritami a opatřeními budou občané postupně seznamováni 
v obecním zpravodaji i s vysvětlujícím komentářem. 
  
V roce 2024/25 bude provedena evaluace a aktualizace tohoto strategického plánu 
za použití stejných týmových metod, jakými byla strategie vytvořena, facilitovaně 
v občanském komunitním týmu. 
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Příloha: Fotoreportáž z aktualizace strategie Obce Hodslavice 2021 
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