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Zhodnocení dotazníkového šetření
Dotazníkové šetření bylo realizováno v dubnu 2019. Občané a subjekty působící v obci měli
k dispozici dvě varianty, jak dotazník vyplnit – dotazník byl v papírové podobě distribuován do
schránek jednotlivých domácností a dotazník bylo možné vyplnit on-line přímo na internetových
stránkách. Dotazník obsahoval celkem 20 otázek:
1) Jak se Vám v obci žije?
2) Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
3) Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
4) Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
5) Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek (v každém řádku zakroužkujte
číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti)
6) Mezilidské vztahy v obci považujete za:
7) Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
8) Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují?
9) Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
10) Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? Pokud ano, jak se můžete zapojit?
11) Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a?
12) V obci je diskutována výstavba nového obecního domu, ve kterém se plánují umístit služby pro
občany (obchod, pošta, knihovna, obecní úřad a sál pro pořádání nejrůznějších kulturních a
sportovních akcí) v ceně převyšující úspory obce. Jak by podle Vašeho názoru mělo být v této věci
postupováno?
13) Má obec budovat nové plochy pro výstavbu rodinných domů v obci?
14) Obecné informace o respondentovi
15) Věk
16) Bydliště/sídlo/pobočka firmy
17) Vaše vzdělání
18) Jak dlouho v obci žijete/působíte?
19) Typ Vaší domácnosti
20) Vaše další náměty, připomínky, komentáře
Celkem bylo odevzdáno 151 vyplněných dotazníků. Obec Rychnovek měla k 1. 1. 2019 643 obyvatel.
Když připočteme různorodé subjekty, které v obci působí a které měly možnost dotazník také vyplnit,
číslo počtu celkově možných vyplněných dotazníků bude ještě vyšší. Návratnost se tak pohybuje
okolo 23,48 %. U některých otázek nebyly vyplněny odpovědi, proto je u nich uvedena další kolonka
„nezodpovězeno“.
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Výsledky
Výsledky odpovědí u otázky č. 1

Otázka č. 1: Jak se Vám v obci žije?
1,3%

0,7%
velmi dobře

15,9%

spíše dobře

29,8%

ani dobře ani špatně
spíše špatně
velmi špatně

52,3%

nezodpovězeno

Více než 80 % obyvatel se v obci Rychnovek žije dobře, konkrétně velmi dobře 29,8 % a spíše dobře
52,3 % obyvatel. V absolutních číslech se jedná o 124 respondentů. 15,9 % obyvatel se nežije ani
dobře ani špatně. Nikomu se nežije velmi špatně.
Výsledky odpovědí u otázky č. 2

Otázka č. 2: Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
(zatrhněte maximálně 3 odpovědi)
5,1%

1,1%

klidný život

9,1%

dobré mezilidské vztahy
28,9%

8,2%

příznivé životní prostředí
blízkost přírody

2,0%

dostupnost pracovních příležitostí

1,7%

dobrá dopravní dostupnost
kulturní a společenský život
8,5%
24,4%

sportovní vyžití
vzhled obce

11,0%

jiné

28,9 % (102 obyvatel) odpovědělo, že se jim na obci nejvíce líbí klidný život. Blízkost přírody obdivuje
24,4 % obyvatel. K dalším pozitivně hodnoceným oblastem patřilo příznivé životní prostředí (11 %),
sportovní vyžití (9,1 %), dobré mezilidské vztahy (8,5 %) nebo kulturní a společenský život (8,2 %).
Dále se lidem líbí trampolína u školy, bazén, manželka, „relativně klidný život“, vzhled obce Zvole,
poloha obce, blízkost JAR., NA, HK, DVŮR KR., dětské hřiště.
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Výsledky odpovědí u otázky č. 3
Otázka č. 3: Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
(zatrhněte maximálně 3 možnosti)

Počet odpovědí

špatné vztahy mezi lidmi
nezájem lidí o obec
moc turistického ruchu v letním období
málo kvalitní životní prostředí
nedostatek pracovních příležitostí
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
nedostatečný kulturní a společenský život
nevyhovující veřejná doprava
nedostatečná bytová výstavba
nepořádek v obci
špatné podmínky pro podnikání
jiné
Celkem

16
42
1
7
12
44
13
87
5
15
2
23
267

Podíl
6,0%
15,7%
0,4%
2,6%
4,5%
16,5%
4,9%
32,6%
1,9%
5,6%
0,7%
8,6%
100,0%

Na obci se korespondentům nejvíce nelíbí nevyhovující veřejná doprava (87 obyvatel, 32,6 %), dále
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb (44 obyvatel, 16,5 %) nebo nezájem lidí o obec
(42 obyvatel, 15,7 %).
U odpovědi „jiné“ pak někteří respondenti uváděli více odpovědí: špatné ovzduší v topné sezóně 4x,
v létě smrad z kompostárny 3x, nadměrný provoz a hluk vozidel 2x, zanedbávání údržby nemovitostní
v soukromém vlastnictví/domy v havarijním stavu, více využívat Pedersen cestu auty společností
v průmyslové zóně, stále chybí na spoustě míst chodníky, uvítala bych odpadkový koš na psí
exkrementy a pytlíky na ně alespoň u školky a školy, místní a přilehlé komunikace, neupravené břehy
řeky, nálety letadel, nic "navíc" z pohledu výstavby, údržby obce, žabomyší "tahanice" mezi místními
částmi, silnice, auta na chodnících, voda z řadu často rezatá: v hrnci – nechutná záležitost, ve vaně,
umyvadle či pračce nepříjemnost, nekvalitní voda z vodojemu, rezatá, parkování aut na chodnících a
kolem domů i když mají dvorek, nezájem lidí udržovat pořádek nejen kolem svých obydlí, chybí
kamenný obchod, silnice Zvole – Doubravice.
Výsledky odpovědí u otázky č. 4 – Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
Obchod s potravinami 16x, pohostinství 10x, kadeřnictví 5x, veřejná doprava 4x, lékař, zubař 4x,
společenský sál (obecní dům) 3x, vlaková dostupnost 3x, dopravní obslužnost 3x, kulturní zázemí 2x,
obchod ve Zvoli 2x, pedikúra 2x, plyn, optický internet, sport, kultura (dá se nahradit lepší
dostupností do Jaroměře a dále), dětské hřiště, akce pro děti, služby spojené se staršími obyvateli,
kulturní zázemí, podmínky pro starší lidi, obchody, "legální " hostinec, plně funkční pošta, dále již
zmiňovaný obecní dům, jako "centrum" obce, kde by bylo vše na jednom místě, vhodný by byl i mimo
zmiňované i kadeřník, prodej propan-butanového plynu, prodej benzinu za hotovost, větší
informovanost, kde jsou nové služby (čistírna oděvů, švec, kadeřník apod.), místně by to bylo složité,
lepší obchod, ubytovna pro důchodce, další služby pro občany, žádné, sběrný dvůr.
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Výsledky odpovědí u otázky č. 5

Otázka č. 5: Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže
uvedených podmínek
bydlení

1,61

veřejná doprava

2,96
1,76

kultura a společenský život
1,53

sportovní vyžití

1,94

životní prostředí

2,09

péče obce o své prostředí
podmínky pro podnikání

1,35

rozvoj obce

2,21

informovanost o dění v obci

1,72
1,00

2,00

3,00

4,00

Nejlépe hodnotili obyvatelé podmínky pro podnikání, dále sportovní vyžití a bydlení. Naopak nejhůře
je na tom veřejná doprava, rozvoj obce a péče obce o své prostředí. Někteří lidé se ke všem
podmínkám nevyjádřili.
Výsledky odpovědí u otázky č. 6

Otázka č. 6: Mezilidské vztahy v obci
považujete za…
4,6%

6,6%

9,9%
velmi dobré

13,9%

docela dobré
ne moc dobré
špatné
nedovedu posoudit
64,9%

Téměř 75 % lidí považuje mezilidské vztahy v obci za dobré, 6,6 % obyvatel je nedokáže posoudit
a 18,5 % se domnívá, že nejsou moc dobré či jsou dokonce špatné.

5

Program rozvoje obce Rychnovek na období 2019–2029
Výsledky odpovědí u otázky č. 7

Otázka č. 7: Myslíte si, že obyvatelé obce mají
dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
5,3%

6,7%
rozhodně ano

24,0%

spíše ano

16,0%

spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit
48,0%

72 % obyvatel obce Rychnovek si myslí, že má dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům. Pouze 21,3 % se domnívá, že příležitostí je nedostatek.
Výsledky odpovědí u otázky č. 8

Otázka č. 8: Jaké komunikační kanály Vám
nejvíce vyhovují? (můžete zatrhnout více možností)
10,8%
místní rozhlas

34,4%

zpravodaj Svazku obcí
Metuje
webové stránky obce

19,7%

e-mail
zpravodaj "Obec informuje"

3,9%

Facebook

7,5%
23,6%

U této otázky lidé zaškrtávali více možností. 34,4 % obyvatel se shodlo, že informace získávají
nejčastěji prostřednictvím místního rozhlasu, 23,6 % ze zpravodaje Svazku obcí Metuje, který vychází
čtvrtletně. 19,7 % obyvatel uvedlo, že informace získávají ze zpravodaje „Obec informuje“. 5 obyvatel
získává informace z vývěsních tabulí, u rozhlasu jeden člověk uvedl, že je špatně slyšet a jedna osoba
uvedla, že jí nic nevyhovuje.
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Výsledky odpovědí u otázky č. 9

Otázka č. 9: Sledujete informace o dění
v obci na webových stránkách?
15,2%

7,3%

pravidelně (min. 1 týdně)
občas (cca 1x za měsíc)
36,4%

vůbec
nemám internet

41,1%

O dění na webových stránkách obce, se nezajímá 41,1 % dotázaných, a pokud jsou přičteny i osoby,
jež nemají internet, jedná se o 56,3 % obyvatel. Občas je sleduje 36,4 % obyvatel, pravidelně 7,3 %.
Výsledky odpovědí u otázky č. 10

Otázka č. 10: Jste ochoten/ochotna
udělat něco pro rozvoj své obce?
27,5%

21,5%

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne

2,0%

rozhodně ne

3,4%

nedovedu posoudit
45,6%

Na rozvoji obce je ochotno se podílet 57,1 % oslovených občanů, kteří uváděli, že již jsou zapojeni 6x,
veřejné brigády 5x, úklid před domem, komunikací 4x, pomoct, pomocná ruka 3x, kandidovat
do zastupitelstva 2x, jak bude potřeba 2x, spoluúčast při organizaci společenských akcích 2x, již se
snažíme obec oživovat setkáními, jsem ochotna pomoci při organizování akcí, SDH Zvole,
dobrovolnictví, pomáhám ve spolcích obce, údržba veřejné zeleně, např. pomocné práce při výstavbě
obecního domu (brigády typu akce "Z"), vlastními silami, nebudu překážet, jarní úklid, pomoc
při akcích obce, propagace obce, práce, nevím, spolupodílet se na údržbě obce (organizované
brigády, úklid exavilánu, fyzicky, osobně, veřejné akce (např. účast při čištění životní prostředí apod.),
úklid v obci a okolo obce atd., úklid okolo domů a okolo vesnice. 27,5 % občanů pak nedovede
posoudit míru svého zapojení do rozvoje obce.
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Výsledky odpovědí u otázky č. 11
Otázka č. 11: Představte si, že můžete rozhodnout o využití
obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně
využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

Počet odpovědí

zlepšení podmínek pro podnikání

5

Podíl
1,4%

podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a
místních komunikací)
26
7,2%
častější spoje veřejné dopravy
72
20,0%
zřízení dalších provozoven obchodů a služeb v obci
59
16,4%
rekonstrukce místních komunikací
76
21,1%
podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
41
11,4%
péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
55
15,3%
opravy památek v obci
9
2,5%
jiné
17
4,7%
Celkem
360
100,0%
Nejvíce obyvatel by rádo využilo obecní finanční prostředky na rekonstrukci místních komunikací
a častější spoje veřejné dopravy. Dále by rádi v obci zřídili další provozovny obchodů a služeb
a pečovali o veřejnou zeleň a prostředí v obci. Obec by se dle názorů občanů měla věnovat podpoře
kulturních, společenských a sportovních aktivit. Lidé by finance také věnovali na cyklostezku 3x,
plynofikaci 2x, výstavbu zvolské hasičské zbrojnice 2x, vodu, kanalizaci, retardéry pro snížení rychlosti
vozidel a cyklistů, úpravu pláže při řece, stezku pro pěší a kola Doubravice – Zvole, silnici, bytovou
výstavbu už ne, infrastrukturu a komunikace ano, hasičárnu ve Zvoli, spoření – např. vodovod stárne,
kanalizace a voda na Doubravici, více košů na psí exkrementy, odpadky, rozšíření hasičské zbrojnice,
ve spolupráci dalších obcí bydlení pro seniory, běžný provoz obce, rekonstrukce obecních budov,
opravy stávajícího vodovodu, spoření pro další generace, udržovat v pořádku vybudované, spořit –
vodovod, rozhazovat co předchůdci uspořili, umí každý blb, především výstavbu obecního domu,
vybudování chodníků pro bezpečný pohyb obyvatel, obchvat obce.
Výsledky odpovědí u otázky č. 12
Otázka č. 12: V obci je diskutována výstavba nového obecního
domu, ve kterém se plánují umístit služby pro občany (obchod,
pošta, knihovna, obecní úřad a sál pro pořádání nejrůznějších
kulturních a sportovních akcí) v ceně převyšující úspory obce. Jak
by podle Vašeho názoru mělo být v této věci postupováno?

Počet odpovědí

Podíl

o výstavbě uvažovat jen v případě získání výrazných dotací, bez
dlouhodobého zadlužení obce
o výstavbě uvažovat i bez dotací, za pomoci dlouhodobého úvěru

85
25

57,0%
16,8%

o výstavbě uvažovat teprve tehdy, až bude mít obec dostatečné
úspory pro výstavbu z vlastních zdrojů
o výstavbě vůbec neuvažovat
jiný názor
Celkem

17
11
11
149

11,4%
7,4%
7,4%
100,0%
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57 % obyvatel obce se domnívá, že o výstavbě obecního domu by se mělo uvažovat jen v případě
získání výrazných dotací, bez dlouhodobého zadlužení obce, 16,8 % si myslí, že o výstavbě lze
uvažovat i bez dotací, za pomoci dlouhodobého úvěru, 11,4 % uvedlo, že o výstavbě lze uvažovat
teprve tehdy, až bude mít obec dostatečné úspory pro výstavbu z vlastních zdrojů. 7,4 % obyvatel by
o výstavbě vůbec neuvažovalo nebo uvedlo jiný názor:












Nový obecní dům není potřeba, bude předmětem sporů mezi Zvolí a Rychnovkem. Náklady
se nevrátí, nebude dostatečně využit. A zadlužit se je zbytečné.
Výstavbu neuskutečňovat, pokud se obec zadluží. Jsme relativně malá obec na to, abychom
potřebovali větší prostory a sál.
Neznám výdaje a nevím, co pro obyvatele bude znamenat úvěr.
Pokusit se získat maximální možné dotace. V případě nedosažení dotací porovnat a zvážit
nákladnost údržby stávajícího obecního domu s případným dlouhodobým zadlužením obce.
Nebude využíváno – zbytečná investice do budoucnosti.
Výrazné dotace, svépomocí (dříve akce "Z") – podchytit šikovné důchodce + ostatní občany.
Jak bude využito Tesko?
Určitě vybudovat a udělat tak střed mezi Rychnovkem a Zvolí. Super nápad.
Mělo se to udělat ve vojenském areálu.
O výstavbě rozhodně uvažovat i za předpokladu financování z externích zdrojů (úvěr) v max.
výši 30 % částky.
Pokud to jde, zkusit etapizaci výstavby (když nebudou dotace).

Výsledky odpovědí u otázky č. 13

Otázka č. 13: Má obec budovat nové plochy pro
výstavbu rodinných domů v obci?
10,7%

18,8%

rozhodně ano
spíše ano
16,1%

32,2%

spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit

22,1%

Dle 42,9 % by obec měla budovat nové plochy pro výstavbu rodinných domů, 38,2 % je spíše nebo
rozhodně proti a 18,8 % to nedovede posoudit.
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Výsledky odpovědí u otázky č. 14

Otázka č. 14: Obecné informace o
respondentovi
2,7%

žena
46,3%

muž

51,0%

nezodpovězeno

Dotazník vyplnilo 51 % žen, 46,3 % mužů, 2,7 % na otázku neodpovědělo. 3 lidé odpověď
konkretizovali, že jsou důchodci, jedna osoba uvedla, že je „občan“.
Výsledky odpovědí u otázky č. 15

Otázka č. 15: Věk
5,3%

2,0%
13,2%

20,5%

do 18 let
19-29 let
30-49 let
50-64 let
65 a více let
31,1%

nezodpovězeno

27,8%

Dotazník vyplnily 2 % osob do 18 let, 13,2 % lidí ve věku 19–29 let, nejvíce bylo osob ve věku 30–49
let s 31,1 %, lidí mezi 50 a 64 lety bylo 27,8 % a osob nad 65 let se zúčastnilo 20,5 %. 5,3 % obyvatel
tuto otázku nevyplnilo.
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Výsledky odpovědí u otázky č. 16

Otázka č. 16: Bydliště/sídlo/pobočka
firmy
7,9%

4,0%

Rychnovek
Zvole

42,4%

Doubravie u České
Skalice
45,7%

nezodpovězeno

Dotazník vyplnilo 42,5 % obyvatel místní části Rychnovek, 45,7 % občanů ze Zvole, 7,9 % obyvatel
Doubravice a 4 % obyvatel na otázku neodpovědělo.
Výsledky odpovědí u otázky č. 17

Otázka č. 17: Vaše vzdělání
4,0%

základní

8,6%

13,2%
střední odborné
3,3%
31,8%

střední odborné s
maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské

39,1%
nezodpovězeno

Dotazník vyplnilo nejvíce osob se středním odborným vzděláním s maturitou 39,1 %, dále středním
vzděláním 31,8 %, vysokoškolským 13,2 %, základním 8,6 % a vyšším odborným 3,3 %. 4 % osob na
otázku neodpovědělo.
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Výsledky odpovědí u otázky č. 18

Otázka č. 18: Jak dlouho v obci
žijete/působíte?
2,6%

2,0%

4,0%
do 1 roku

11,9%

1-5 let
6-10 let
11,3%

11-20 let
21-30 let

53,0%

31 a více let
15,2%

nezodpovězeno

Dotazník vyplnilo nejvíce osob žijících v obci 31 a více let, a to 53 %. 2 % lidí na otázku neodpovědělo.
Výsledky odpovědí u otázky č. 19

Otázka č. 19: Typ Vaší domácnosti
7,3%

domácnost bez dětí

18,0%
46,0%

domácnost s
nezaopatřenými děmi
(do 18 let)
jiné

nezodpovězeno
28,7%

Dotazníkům se věnovalo nejvíce osob z domácnosti bez dětí, dále domácností s dětmi do 18 let,
jiných typů a 7,3 % na tuto otázku neodpovědělo.
Dále lidé uváděli následující: domácnost se zaopatřenými dětmi 3x, 3 dospělí 2x, domácnost s dětmi
nad 18, hloupá otázka, vdova v bytě, invalidní důchodce, návštěvy vnoučat, s vnoučaty, děti na
víkend.
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Výsledky odpovědí u otázky č. 20 – Vaše náměty, připomínky, komentáře:
Přeju Vám zastupitelstvo beze sporů a hádek a vzájemnou svornost.
Velmi prosím o zlepšení dopravní dostupnosti.
Byla bych ráda, aby se v obci Doubravice zamezilo rychlému projíždění aut a cyklistů v úseku
Pazdírkovi – Rouskovi. Berme v úvahu dětské hřiště a děti a zvířata celkově. Kamera, retardéry na
začátcích a v prostřed daného úseku, značení snížené rychlosti na 30 km/h, upozornění pro cyklisty,
značení obytné zóny... Pak by byl super plyn (snad by se tu dalo v zimě dýchat), vodovod a kanalizace.
A Povodí Labe by mohlo prořezat ty nebezpečné stromy nad řekou za Jirsákovými.
Váš dotazník se mi líbil.
Špatná dopravní dostupnost i o víkendech.
No coment.
Bez Pedersena by byla obec lepší.
Stavění vlaku častěji jaro-léto = doprava kol.
Vybudovat chodník na hlavní komunikaci směr Nové Město nad Metují a zároveň v tomto úseku
vyřešit kontrolu rychlosti při vjezdu do obce od Nového Města n/Met., popřípadě jinak vyřešit vstup
do obce s dětmi.
Chodník – zatáčka na N. Město, případně vyřešit průchod lidé + děti do obce mimo nebezpečné
zatáčky např. průchod mezi zahradami (v případě, že se najde vlastník pozemků ochotny toto
umožnit).
V místě, kde bydlíme, není slyšet rozhlas (část v okolí novějších domků).
Většina řidičů jezdí jak prasata, nikdo většinou nedodržuje stanovenou rychlost u zač. obce směr
od Městeckých. Kolikrát tu mohla být srážka! A chodí i matky s kočárkama i senioři, je to tu špatné!
Uvítala bych cyklostezku do Jaroměře, nejsem řidič a bezpečnost na silnicích už není taková jako
dříve.
Nesouhlas s výstavbou ob. domu, nemá perspektivu do budoucna, nerentabilní, pro širší veřejnost
bez zájmu o využívání.
Apeluji na dovyřešení situace s výstavbou chodníku směr Nové Město nad Metují (od Stehnovi po
Měštečtí). Provoz zde stále narůstá, s malými dětmi je zde nemožné ba život ohrožující přecházet!!!
Jsou tu i maminy s kočárkem a druhým sourozencem. Chodník je nutností pro zachování bezpečnosti
občanů této obce.
Velký sál v obecním domě by mohl být využíván i jako tělocvična. Venku před ob. domem by mohla
být kvalitní dětská hřiště.
Chybí využití hlavně zimní období.
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Chybí zde menší kulturní stánek (s útulnou hospůdkou), všeobecné využití hlavně pro zimní období.
Chybí plynofikace!!!
Držím pěsti, ještě bych ráda, aby se něco udělalo se zkratkou okolo Hampla a Khola. Napadají psi děti
cestou do a ze školy.
Zavést vodovod až na hřbitov za kostel; z vrátnice u vojáků udělat bezbariérový byt; na silnici II. třídy
aspoň namalovat lajny (silničáři); na cestách k řekám Úpy a Metuje dát pro starší lidi lavičky.
Zájem o dění v obcích.
Zlepšit vztahy mezi obyvateli obcí.
Propojení obcí Rychnovek a Zvole bytovou zástavbou.
Myslet na kanalizaci a vodovod na Doubravici.
Zaměřit se na výstavbu obecního domu 2x.
Sál pro kulturní a společenské akce.
Více košů na psí exkrementy.
Nelíbí se mi příjezd z Jaroměře do Rychnovka vpravo na začátku obce – vraky aut – skladiště.
Rozhodně kulturní dům, opravy chodníku a komunikací, zázemí pro technické služby, hospoda, více
zastavujících vlaků, využití obecních budov (zvolský krám).
Vyřešit – obecní dům, SDH Zvole, dobudovat chodníky, zajistit plochy pro byt. výstavbu. Nový
zaměstnanec + zázemí pro techniku.
Služby.
Nelíbí se mi, že zastupitelé mezi sebou nespolupracují. Měli by pracovat pro rozvoj obce společně a
nedělat si naschvály. (Své egoistické ambice mohou uplatňovat jinde)!
Oprava silnice Zvole – Doubravice.
Špatná dopravní obslužnost (směr Náchod) a o víkendu.
Pokud to je v silách a možnostech představitelů obce: zařadit do plánu rozvoje plynofikaci obce; tlačit
na kraj, aby opravil silnici mezi Zvolí a Říkovem.
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