Podněty z ankety Hodějický zpravodaj 4/2019
1. Jak se jede ke koupališti vlevo je zatravněná, zřejmě nevyužitá plocha - postavit např. dětské
hřiště
2. Navýšení kapacity v mateřské školce,
3. postavit přístřešek na dětském hřišti
4. rozmístit odpadkové koše a lavičky na území obce
5. udělat něco s volně pobíhajícími psy - výkaly v trávě,někdy na chodnících
6. upravit okolí koupaliště - plot
7. psi : jmenovitě p. Dofková nechává svého psa očůrávat stromky a sokle domů, exkrementy
nechává na místě. Lidem se to nelíbí, ale nic s tím nenaděláme
8. Kdy doděláte příkop před pastouškou - betonové žlaby proti povodni před objektem 262 a 180 už
se to slibuje 3 roky
9. Chodník k začátku cyklostezky u Fenstaru
10. Vlaková zastávka
11.Úpravu silnice do původního stavu, jako před vyhotovením kanalizace, která byla původně
opravena na vlastní náklady.
12. začlenění ulice do katastru do st. ulic při sečení a upravě trávy (Cenkovi a Nezbedovi)
13. Obec velice nutně potřebuje kastrační program pro kočky. Ty se zde nekontrolovatelně množí.
14. Proč nepostavíte MŠ v zahradě školy? To se budou zase do školy vozit obědy na dvoukoláku?
15. Nový asfalt na Trávníkách - vysoká prašnost
16. Novou školku
17. Zajistit v obci prodej novin a časopisů
18. do hodějického zpravodaje dávat co se prodalo,koupilo, kolik co stálo, co se provedlo, provede,
co se projednávalo na veřejných zasedáních
19.aby si děti vážily přírody, mohl by si každý školák vysadit s rodiči svůj stromeček se svým
jménem v proluce k čističce
20. Aby dospělí nevyhazovali odpad a třídili a děti tak vidí příklad a odpad nedělají. Uklízet by se
ani nemuselo.
21. Psi venčit na určeném místě s náhubkem na vodítku. Uklízet po nem.
22. Neparkovat na chodníku a veřejné zeleni
23. Vyvést hlínu ze suchého poldru, rozšířit přepad
24. Opravit vyčistit potok od Heršpic je celý zanesený
25. Omezit zanášení kanalizace. Má malý spád a je hodně zanešená.(u kostela písek)
26. Vykoupit prodané území nad poldrem. Jediné přístupné zalesnění Hodějic
27. Oplotit zdi )až 4 metry) za domy u kostela.
28. Podle fotodokumentace zkontrolovat kdo nemá připojení na splaškovou kanalizaci, aby se
nerozbíjel chodník a silnice zbytečně
29. Nekácet staré stromy spíše omlazovat
30. Pronajímat neprodávat obecní půdu
31. nestavět v zátopové oblasti, když tak vysoko
32. Nevyvážet organickou hmotu, když tak kompostovat
33. Napsat do zpravodaje o železniční zastávce
34. Kdo a kdy kolaudoval stavbu inženýrských sítí v trati padělky. Kdy byla kolaudace čp. 377
35. Nacházet místa, kde se dá parkovat - pod kostelem
36. trávu nesekat v jednom čase, aby se hmyz měl kam schovat (už chybí poloviny hmyzu a ptáků,
kteří se jím živí)
37. Obec pronajímá hektary pozemků. Nemůže se koupit nebo pronajat cestu u kostela??
38. Výhledově řešit točení autobusů. Oprava mostu, silnice, aby autobus mohl objet dokola, zrušení
točny.
39. Vykoupit pozemky, rozšířit na 6m novou cestu(Zábrana, Bandouchová)
40. Dořešit skládku(černou) kamení, betonů, asfaltů a hlíny u Křižanovic. Zjistit kdo dovolil navozit
asi sto fůr na ornou půdu asi sto metrů od studní(bývalého JZD)

41. Nedalo by se studní využívat(3 roky sucha)
42. Jsou dotace na rybníky, mokřady. Rybník u Litavy mokřad. Přívod z rašovického potoka(hráze
osázet stromy)
43. Umožnit pronajímat si sokolovnu-sál za slušné peníze.
44. Opravit chodník od Litavy až k budově obchodu, opravit chodník na mostu přes Litavu,
zhotovit chodník z obce k Fenstaru
45. Zrušit rozhlas - nefunguje pořádně a ruší svým řevem a nikdo ho neposlouchá.

