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Rožďalovice
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Město Rožďalovice
2019

Základní informace o městě
Název

Rožďalovice

Status

Obec

Sídlo

Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice

IČ

00239712

DIČ

obec není plátce DPH

Obec s pověřeným obecním úřadem

Nymburk

Obec s rozšířenou působností

Nymburk

Kraj (NUTS 3)

Středočeský kraj

Okres (LAU 1)

Nymburk

Vyšší územně správní celek (NUTS 2)

Střední Čechy

Katastrální plocha (ha)

2390

Počet obyvatel (k 1. 1. 2018)

1557

Nadmořská výška (m n. m.)

198

Zeměpisné souřadnice

15° 10‘ 11‘‘ E, 50° 18‘ 17‘‘ N

Počet katastrálních území

6

Hustota osídlení

67,55 obyvatel/km2

Starosta

Petr Kapal

Místostarostka

Mgr. Marcela Ešnerová

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Struktura pozemků města Rožďalovice
2%
orná půda

38 %

38 %

zastavěná plocha a nádvoří
vodní plochy
lesní pozemek

2%

trvalý travní porost

1%
5%
9%

ovocný sad
zahrada

38 %

Zdroj: ČSÚ
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ostatní plochy

Vodní toky města Rožďalovice

Zdroj: EDPP.CZ
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Koncem roku 2014 proběhla změna v územním plánu. Byla v něm vyčleněna území
pro zástavbu rodinných domů včetně rezervy při naplnění předpokládaných kapa
cit, tedy 253 obyvatel. Změna byla provedena jako reakce na odliv mladých rodin
z obce (Město Rožďalovice 2018).
Z tabulky níže je vidět, že změny ve fondech rozdělení půdy nejsou nijak vý
znamné. Nicméně v průběhu let došlo k úbytku zemědělské půdy – zde se snížil
hlavně trvalý travní porost, a naopak navýšil se fond nezemědělské půdy, který se
v průběhu let rozrostl hlavně o vodní a ostatní plochy.
Druh pozemku

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Výměra [ha]
Zemědělská půda:

1 190

1 189

1 190

1 188

1 188

1 187

orná půda

913

911

913

912

912

912

chmelnice

0

0

0

0

0

0

vinice

0

0

0

0

0

0

zahrada

52

53

53

53

53

54

ovocný sad

14

14

14

14

14

14

trvalý travní porost

210

210

210

208

208

208

Nezemědělská půda:

1200

1201

1200

1202

1203

1203

lesní pozemek

923

924

922

923

923

923

vodní plocha

110

110

110

112

112

112

zastavěná plocha a nádvoří

45

45

44

44

44

45

ostatní plocha
Celkem

122

122

124

123

124

124

2 391

2 390

2 391

2 391

2 391

2 391

Zdroj: ČSÚ

1.1

Historie města a jeho znak

První zmínka v novodobé historiografické literatuře o Rožďalovicích je v Palackého
Dějinách národa českého v Čechách a v Moravě, kdy se uvádějí k létům 1223–1226 jako
dědictví Soběhrdovo z neurčitého rodu. Ve 13. a 14. století měla tuto ves ve vlastnic
tví rodina pánů z Rožďalovic. V tomto období, někdy kolem roku 1340, jsou Rožďa
lovice povýšeny na město Janem Lucemburským. Následně se dostávají do držení
pánů z Michalovic a Košíků z Lomnice. Později je město v držení rodin Valkounových
z Adlaru a Křineckých z Ronova, kterým bylo v pobělohorském období zkonfisková
no (1622), a od tohoto okamžiku až do roku 1760 je v držení Valdštejnů. V roce 1666
zachvátil celé město ničivý požár, shořela i budova radnice včetně listin práv a svo
bod. Po tomto požáru město získalo svůj typický barokní ráz (Přibyl 1976, s. 127 a 128).
Městská privilegia byla znovu potvrzena v roce 1675 císařem Leopoldem I.
„Neobjasněnou hádankou je dodnes vlastní název – pochází prý buď od staročeského slova ‚rožďál‘, tedy medvěd (poslední medvěd zde byl zastřelen až 8. listopadu 1623), nebo od příjmení ‚Rozha‘ některého z dávných majitelů, což znamená větev
(okolí bylo vždy silně zalesněno)“ (Časopis Turista, 2012).
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Rožďalovice se mohou pyšnit množstvím významných osob
ností, které se zde narodily či zde jen nějakou dobu působily.
Mezi nejvýznamnější z nich patří především renesanční tiskař
a nakladatel Jiří Melantrich Rožďalovský z Aventina a pedagog
Gustav Adolf Lindner.
„Znakové privilegium není známo. Předpokládá se, že znak
města vychází z erbu Košíků z Lomnice, kteří v něm měli erbovní figuru tatarského zpytáka, s vysokou čepicí na hlavě, v pravé
ruce třímajícího dřevec. Tato postava se dostala do městského znaku jejich domovské
Lomnice, ale časem se změnila na muže ve zbroji. Každopádně již na nejstarší rožďalovské rychtářské pečeti z roku 1593 je figura v brnění ” (Řehounek 2018, s. 2).
Jak můžeme vidět na následující stránce, charakteristický půdorys obce je zře
telný již na mapě Vojtěcha Vysokého z roku 1856 – především tvar náměstí a sklad
ba hlavních cest.

1.2

Obyvatelstvo

1.2.1 Demografická charakteristika
Následující graf zobrazuje počty obyvatel ve městě Rožďalovice v letech 2012–2018.
Průměrný počet obyvatel se v této době pohyboval okolo 1624.
V letech 2012 a 2013 došlo k většímu nárůstu obyvatel, kdežto v roce 2016 došlo
naopak k největšímu poklesu za posledních sedm let. Významnou měrou k tomu
přispěl největší přirozený úbytek ve sledovaných letech.

Počet obyvatel města Rožďalovice v letech 2012–2018
1640

1636

1635

1635
1630

1627

1625

1622

1619

1620

1620

1615
1610

1607

1605
1600
1595
1590
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Zdroj: ČSÚ, MěÚ Rožďalovice
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Město Rožďalovice,
dle obecního plánu kreslil Vojtěch Vysoký, 1856

Zdroj: © Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
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Nejvíce obyvatel obývá samotné město Rožďalovice. Nejméně obyvatel je pak
v Ledečkách a Viničné Lhotě, a to méně než 30. V evidenci nejsou zahrnuty cizinci,
jedná se celkem o 64 obyvatel.
Během posledních pěti let největší růst obyvatel zaznamenaly Podlužany, cel
kem 15 obyvatel, a Zámostí u Rožďalovic, celkem 19.
Počty obyvatel v územních částech města Rožďalovice
Územní časti města

Počet obyvatel (2013)

Počet obyvatel (k 6. 12. 2018)

Hasina

77

72

Ledečky

26

24

Podlužany

57

72

Podolí u Rožďalovic

37

44

Viničná Lhota

35

29

Zámostí u Rožďalovic

49

68

1290

1247

Rožďalovice
Zdroj: MěÚ Rožďalovice

Složení obyvatel Rožďalovic dle pohlaví v letech 2012–2017
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Zdroj: ČSÚ

Počet žen v letech 2012–2017 výrazně převyšuje počet můžu. Ve sledovaných le
tech však růst či pokles počtu můžu a žen nikdy nebyl stejnorodý. Z historických
dat Českého statistického úřadu vyplývá, že demografický vývoj Rožďalovic byl
vždy rozkolísaný a nesouměrný. Stěží se tedy dá vysledovat nějaký trend v růstu či
poklesu obyvatel.
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Tabulka níže udává počet živě narozených a zemřelých a rozdíl, který tvoří při
rozený úbytek, případně přírůstek, a dále počty přistěhovaných a odstěhovaných
a saldo, které tvoří přírůstek či úbytek stěhováním.
Pohyby obyvatel města Rožďalovice v letech 2012–2017
Rok

Střední
stav

Živě
narození

Zemřelí

Přistěhovaní

Odstěhovaní

2012

1636

9

30

75

50

Přírůstek/úbytek
přirozený

stěhováním

celkem

-21

25

4

2013

1635

19

44

76

59

-25

17

-8

2014

1627

18

39

58

50

-21

8

-13

2015

1619

14

53

81

40

-39

41

2

2016

1607

22

48

74

39

-26

35

9

2017

1622

12

32

73

57

-20

16

-4

Zdroj: ČSÚ

Z tabulky lze vidět, že zemřelých je vždy více než živě narozených. Tato skutečnost
potvrzuje současný trend stárnutí populace, který panuje v celé Evropě. Zároveň
je bez důkladnějšího přezkoumání dostatečně zřejmé, že počty přistěhovaných
vždy v posledních letech převyšovaly počty odstěhovaných. Lze tedy jednoznač
ně konstatovat, že na celkový počet obyvatel má vliv jak přirozený úbytek, tak
i stěhování.
Od roku 2012 převládala spíše klesající tendence ve stěhování do obce, avšak
od roku 2014 počet přistěhovaných prudce vzrůstá a nabírá největších hodnot od
roku 2012. Následně však po tomto prudkém nárůstu dochází ke stagnaci. Důvo
dem prudkého nárůstu přistěhovaných obyvatel v roce 2015 bylo zahájení prodeje
parcel (viz obrázek výkresu územního plánování Rožďalovic).
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Přírůstek obyvatel stěhováním v letech 2012–2017
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Zdroj: ČSÚ, SDLB

Vedení města Rožďalovice tak doufá v nárůst obyvatel v dalších letech, a to jednak
díky prodeji stavebních parcel a také díky různým projektům na renovaci a opravy
budov ve vlastnictví města či na dobudování základní infrastruktury. Velká část
rodinných domků na prodaných parcelách zatím není dokončena. Ke konci roku
2018 tu bylo dostavěno pouze 15 domků z celkového počtu 33. Lze tedy předpoklá
dat, že budou dokončeny v následujících letech, čímž by došlo i k navýšení počtu
obyvatel.

1.2.2 Věková struktura
Následující tabulka zahrnující údaje z let 2012–2017 rozděluje obyvatele města do
třech věkových kategorií. První kategorie zahrnuje děti do 14 let. Druhá (nejob
šírnější a z ekonomického hlediska nejvýznamnější) kategorie zahrnuje obyvatele
produktivního věku od 15 do 64 let. Poslední kategorie pojímá obyvatele v post
produktivním věku, tedy 65 a více let.
Věková struktura obyvatel v letech 2012–2017
Věková struktura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Celkem

1634

1626

1613

1615

1624

1620

0–14

243

239

241

249

264

249

15–64

1061

1040

1013

1000

1004

1004

65+

330

347

359

366

356

367

Zdroj: ČSÚ

Z následujících údajů v grafu je patrný nepoměr mezi podílem seniorů a dětí –
jedná se o výše zmíněný trend stárnutí populace. Pokud vývoj těchto ukazatelů
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0,3 %
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Zdroj: ČSÚ

1.2.4

Sociální situace v obci

V obci bylo k 6. prosinci 2018 evidováno 64 cizinců. Podrobnější informace však
nejsou sledovány. Pro přehled proto využijeme údajů ze SLDB z roku 2011, kde se
jako nejčetnější národnost uvádí národnost slovenská. Dále je v množství jedinců
zastoupena národnost polská, ukrajinská a vietnamská. Bohužel až 38 % respon
dentů při sčítání lidu svou národnost neuvedlo.
Dle Mapy sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských
lokalit v České republice se odhaduje na území Rožďalovic kolem 51–75 romských
obyvatel v centru města (tři rodinné domy) a na periferii města. Tyto lokality však
nepatří mezi prostorově vyloučené, jedná se o objekty v soukromém vlastnictví.
Většina jejich obyvatel je závislá na sociálních dávkách, pracují příležitostně, při
čemž zde nebyly zaznamenány žádné sociálně problémové jevy. (ESFCR [2017]).

1.2.5 Spolková, osvětová a informační činnost
Ve městě působí tyto spolky:
• Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rožďalovice
• Český svaz chovatelů, z. s., místní organizace Rožďalovice
• Český svaz včelařů, z. s., místní organizace Rožďalovice
• FC Trnavan Rožďalovice, z. s.
• Honební spolek Rožďalovice
• Indigo, o. s.
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1.3

Hospodářství a vybavenost

1.3.1 Podnikatelské subjekty
Následující tabulka uvádí veškeré ekonomické subjekty ve městě. Z původních 367
subjektů (dle webových stránek Kurzy.cz) je v současnosti již méně než polovina
aktivních. Nejvíce je fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona.
V současné době se eviduje 26 aktivních firem a 55 právnických osob, registro
vaných v systému ARES.
Aktivní podnikatelské subjekty (údaje k 31. 12. 2017)
Osoby podnikající dle živnostenského zákona

286

Fyzické osoby podnikající dle jiného než
živnostenského zákona

13

Zemědělští podnikatelé

12

Právnické osoby:
obchodní společnosti
akciové společnosti

20
data nejsou k dispozici

Družstva

1

Státní organizace

data nejsou k dispozici

Celkem

367
Podnikatelské subjekty dle činnosti (údaje k 31. 12. 2017)
Registrované podniky Aktivní podniky

Zemědělství, lesnictví, rybářství

35

24

Průmysl

55

33

Stavebnictví

49

24

Velkoobchod, maloobchod; oprava a údržba
motorových vozidel

93

40

Doprava a skladování

8

3

Ubytování, stravování, pohostinství

21

7

Informační a komunikační činnosti

3

0

Peněžnictví a pojišťovnictví

3

0

Činnosti v oblasti nemovitostí

8

2

Profesní, vědecké a technické činnosti

23

16

Administrativní a podpůrné činnosti

3

1

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

2

1

Vzdělávání

3

2

Zdravotní a sociální péče

4

4

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

9

5

Ostatní činnosti

42

19

Celkem

367

181

Zdroj tabulek: ČSÚ
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Počet pracovních míst u zaměstnavatelů (nejnovější dostupné údaje k roku 2013)
Počet zaměstnavatelů

Počet zaměstnanců

189

Neuvedeno

139

Bez zaměstnanců

12

1–5

2

6–9

2

10–19

1

20–24

2

25–49

údaj není dostupný

50–99

1

100–199

Zdroj: ČSÚ

Z dostupných veřejných údajů databáze ARES je jednoznačně největším zaměst
navatelem ve městě Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, který za
městnává 100 až 199 zaměstnanců.
Seznam zaměstnavatelů a počty zaměstnanců
Firma

Počet zaměstnanců

CzechIndex, s. r. o.

1–5

JV-Montech, s. r. o.

údaj není dostupný

MIMEXCO, s. r. o.

údaj není dostupný

MinhHoang, s. r. o.

údaj není dostupný

MUDr. Zdeněk Žoha, s. r. o.

údaj není dostupný

NOVÁK–SERVIS, s. r. o.

údaj není dostupný

Rajmanova dílna, s. r. o.

údaj není dostupný

TH VELCANS, s. r. o.

údaj není dostupný

Občanské sdružení Cesta do života

údaj není dostupný

Stavební firma Drobeček, s. r. o.

6–9

Město Rožďalovice

10–19

LUNÁR, s. r. o.

20–24

Domov Rožďalovice

100–199

Zdroj: ČSÚ

Z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel (607 osob) jich 233 dojíždí do
zaměstnání. Tedy téměř 40 % z celkového počtu.
Dojíždějící celkem:

324

do zaměstnání

233

do školy

91

Zdroj: ČSÚ
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1.3.2 Komerční služby a občanská vybavenost
Komerční služby a občanská vybavenost
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů

ne

Kulturní dům (sál) pro pořádání společenských akcí

ano

Kino

ne

Kostel s náboženským využitím

ano

Turistické informační centrum

ano

Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala

ano

Jednoúčelové kryté sportovní zařízení

ne

Hřiště víceúčelové

ano

Dětské hřiště

ano

Koupaliště

ne

Krytý bazén

ne

Domov pro seniory

ano

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

ne

Azylové domy

ne

Chráněná bydlení

ne

Denní stacionáře

ne

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

ne

Sociální poradny

ne

Knihovna

ano

Lékárna

ano

Galerie

ano

Muzeum

ano

Pošta

ano

Zdravotní středisko

ano

Sbor dobrovolných hasičů

ano

Mateřská škola

ano

Základní škola

ano

Restaurace

ano

Cukrárna

ano

Obchody

ano

Ubytovací služby

ano

Ostatní služby a řemesla

ano

Hřbitov

ano

Zdroj: vlastní zpracování
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Spolkový dům

Spolkový dům slouží pro pořádání různých akcí a zároveň jako víceúčelový sál či
posilovna. Dále si je možné pro uspořádaní akcí pronajmout i sál radnice s kapaci
tou 300 míst.
V kostele svatého Havla se konají pravidelně bohoslužby. Kromě toho, že je
zároveň i chráněnou kulturní památkou, slouží i pro občasné pořádání hudebních
představení a koncertů. (Ze statistických údajů z roku 2011 o náboženské víře bylo
zjištěno, že pokud se občan hlásil k nějakému náboženství, v převážné většině se
jednalo o církev římskokatolickou. Nicméně pouze 12,2 % z celkového počtu oby
vatel Rožďalovic je věřících, 35,3 % obyvatel se prohlásilo za ateisty a zbytek, tedy
52,5 % obyvatel, své náboženství neuvádí.)

Kostel sv. Havla a zámek, který slouží jako domov pro seniory
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Víceúčelové sportovní hřiště se nachází v areálu základní školy

Víceúčelové hřiště slouží pro sportovní vyžití, je možné zde hrát tenis, volejbal,
basketbal, fotbal apod. Dětské hřiště, které bylo zrekonstruováno pomocí dotač
ního příspěvku v roce 2013, nabízí bezpečný prostor pro zábavu dětí. Nachází se
v prostorách Sokolského hřiště.
Domov Rožďalovice je poskytovatelem sociálních služeb pro seniory a pro
osoby se zvláštním režimem. Nachází se v prostorách rožďalovického zámku
a kláštera, které mají přístup na venkovní zahrady. Zajišťovatelé sociálních služeb
se rovněž starají o sociální a kulturní vyžití seniorů. K 31. 12. 2017 domov pro seniory
nabízel 149 míst a 42 míst se zvláštním režimem, tedy celkově 191 míst. Z toho bylo
ke stejnému datu obsazeno 189 míst, tedy 99 % celkové kapacity, přičemž 71 %
přijatých osob tvořily ženy (Domov Rožďalovice, 2019).

Dětské hřiště
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Mateřská škola a zdravotní středisko

V obci se nachází rovněž zdravotní středisko, které poskytuje základní zdravotní
péči – praktický lékař, dětský lékař, zubař a gynekologická ordinace. Ostatní, pod
statně větší zdravotní střediska, se nacházejí v Nymburce, Jičíně, Městci Králové
a Mladé Boleslavi. V případě potřeby je záchranná služba schopná vyjet z Nymbur
ka a Městce Králové s dojezdovou dobou do 20 minut.
Knihovna a lékárna se nacházejí v budově bývalé obecné školy. Knihovna na
bízí připojení k internetu, 10 000 knih a osm titulů periodik. Zároveň se v budově
nachází Pamětní síň rodáků a přátel Rožďalovic, která se v současné době mo
dernizuje (Město Rožďalovice, 2018).

Budova staré školy, v níž je umístěna lékárna, knihovna a muzeum
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Galerie Melantrich

Galerie Melantrich je roubený patrový dům z konce 18. či počátku 19. století, který
je chráněnou kulturní památkou. Galerie slouží jak pro výtvarné výstavy, tak i pro
různé přednášky či semináře a ostatní akce kulturního charakteru.
Muzeum klasického knihařství připomíná odkaz významného uměleckého kni
haře Jendy Rajmana s celou řadou původních předmětů včetně ručních tiskařských
strojů. Kromě stále expozice nabízí i ubytování a různé tematické výstavy včetně kni
hařského workshopu, kde si každý může vyzkoušet vytvořit vlastní vazbu, knihu či sešit.

Muzeum klasického knihařství s knihařskou dílnou Jendy Rajmana
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Základní škola Gustava Adolfa Lindnera

Ve městě se dále nachází mateřská a základní škola. Obě tyto instituce mají vlast
ní kuchyň a jídelnu. Základní škola navíc nabízí i možnost stravování pro širší ve
řejnost. Nejbližší střední školy se nacházejí v Nymburce, Jičíně a Mladé Boleslavi.
Sčítaní lidu, domů a bytů z roku 2011 uvádí ve věkové kategorií 0–14 let 250 dětí
a ve věku 15–19 let 90 dětí. Z toho 91 dětí dle údajů Českého statistického úřadu
dojíždělo do škol. Kapacita školky je plně využitá a navštěvuje ji 74 dětí. Kapacita
základní školy je 350 míst, nicméně skutečný stav je 177 žáků. Dle těchto údajů tedy
lze předpokládat, že naprostá většina dojíždějících žáků je tvořena středoškolský
mi studenty (případně dalšími formami středního vzdělávání).

1.3.3 Bydlení
Ve městě je evidováno celkem 678 domů, z toho je 653 rodinných domů (tedy
93 %), 17 bytových domů a osm objektů vlastní obec.
Nejvíce domů je ve vlastnictví fyzických osob, nejméně pak vlastní bytové druž
stvo. Z celkového počtu domů je 67 % obydlených. Zbytek, tedy 227 domů (33 %)
je neobydlených. Z tohoto počtu se 192 (téměř 85 %) řadí mezi rekreační objekty,
ostatní jsou trvale neobydlené, šest jich je ve špatném stavu.
Domovní fond
Celkem

Rodinné domy

Bytové domy

Ostatní budovy

Domy celkem

678

653

17

8

Obydlené domy celkem

451

428

17

6

Fyzické osoby

406

401

3

2

Obec, stát

8

1

4

3

Bytové družstvo

2

0

2

0

Bytové spoluvlastnictví

20

17

3

0

Zdroj: MěÚ Rožďalovice, ČSÚ
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1.3.5 Trh práce
Za obyvatele v produktivním věku se považují obyvatelé v rozmezí 15–64 let. Tito
občané se aktivně podílejí na ekonomice. Znamená to, že mohou pracovat, za
svou práci dostávají mzdu či plat, který následně dále vkládají do ekonomického
koloběhu. V tabulce níže vidíme, že se počet ekonomicky aktivních obyvatel sni
žuje, nicméně ustáleným tempem, tedy v posledních letech nejsou pozorovatelné
nijak výrazné skoky. V roce 2017 tvořily produktivní obyvatelé téměř 62 % celko
vého počtu obyvatel. Mezi produktivní obyvatele však patří jak zaměstnaní, tak
i nezaměstnaní.
Pro vytvoření obecného přehledu o situaci využijeme údajů Českého statistic
kého úřadu, který prováděl v roce 2011 sčítání lidu, domů a bytů.
Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem

681

Ekonomicky aktivní v zaměstnání:

607

zaměstnanci

463

zaměstnavatelé

14

osoby samostatně výdělečně činné

93

Ekonomicky aktivní nezaměstnaní

74

Ekonomicky neaktivní celkem:

905

nepracující důchodci

528

žáci, studenti, učni

240

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

92

Zdroj: ČSÚ

K roku 2011 tedy Český statistický úřad uvádí celkem 681 ekonomicky aktivních
obyvatel a 92 osob, u nichž nebyla zjištěna ekonomická aktivita. Pokud se podívá
me na počet obyvatel v produktivním věku v témže roce, zjistíme, že pouze 42 %
je ekonomicky aktivních. Zároveň téměř 14 % osob z celkového počtu obyvatel
dojíždí do zaměstnání.
V návaznosti na ekonomickou aktivitu se níže podíváme na zaměstnanost. Pro
rok 2012 a částečně i pro rok 2013 nejsou data dostupná nebo jsou nespolehlivá
(v tabulce uvedeno jako x).
Evidovaní na úřadu práce
2013

2014

2015

2016

2017

Podíl nezaměstnaných osob [%]

x

9

8

6

4

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce –
dosažitelní

x

91

79

59

42

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce

x

91

81

60

43

Počet uchazečů v evidenci úřadu práce – absolventů

1

4

2

2

2

Počet uchazečů v evidenci úřadu práce déle než rok

44

47

38

29

19

Zdroj: ČSÚ
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Z tabulky vyplývá, že procentuální podíl nezaměstnaných osob v obci klesá.
Procentuální hodnota nezaměstnanosti odpovídá průměrné nezaměstnanosti
České republiky za rok 2017. V Rožďalovicích tedy za rok 2017 nepozorujeme abnor
mální vychýlení od průměru celé republiky (vyhodnoceno z údajů Českého statis
tického úřadu). Zároveň v roce 2017 podíl nezaměstnaných žen, který činil 4,27 %,
nepatrně převyšoval podíl nezaměstnaných mužů – 4,10 %. Tento rozdíl však není
statisticky významný.
Rožďalovice poskytují pro dlouhodobě nezaměstnané a pro osoby v hmotné
nouzi možnost veřejné služby. Dále je zde také možnost veřejně prospěšných pra
cí, které spočívají hlavně v údržbě a úklidu obce. V roce 2018 byly evidovány pouze
tři osoby vykonávající veřejně prospěšné práce. Úřad práce není součástí městské
ho úřadu, a tak tento úkol přebírá spádové město Nymburk.

1.4

Infrastruktura

1.4.1 Technická infrastruktura
Pitná voda je zajištěna pro celou obec přívodem ze skupinového vodovodu Podě
brady, Nymburk a Městec Králové. Dne 12. 11. 2018 byla provedená zkouška pitné
vody z veřejného vodovodu, která vyhovovala jakostním požadavkům. Veřejný vo
dovod je ve správě Vodovodů a kanalizací Nymburk, a. s. Občané města mají také
možnost využívat vlastní studny.
Město je vybaveno kanalizací v úseku Rožďalovice – Podolí – Zámostí, která je
napojena na čistírnu odpadních vod a která rovněž spadá pod správu VaK Nym
burk. Zbytek místních částí, tedy Podlužany, Hasina a Viničná Lhota jsou řešeny
samostatně prostřednictvím jímek. V roce 2019 byla zahájena výstavba kanalizace
i v těchto částech.
Ve městě je zaveden plyn. Hojně se také využívá elektřina (akumulační kamna,
přímotopy) a ve velké míře kotle na tuhá paliva.
Rožďalovice jsou plně připojeny na rozvody elektrických a telefonních sítí,
s možností připojení k bezdrátovému internetu od dvou poskytovatelů: Comtex
a Galance.NET.
Komunální směsný odpad je řešen sběrem a vývozem sběrných nádob jednou
týdně. Tříděný odpad lze odkládat celkem do 16 vyznačených kontejnerů, kte
ré jsou rozmístěny v určených ulicích. Biologický odpad je skladován do nádob
k tomu určených a je vyvážen jednou za dva týdny v období duben–říjen. Mimo
tato období je vyvážen výjimečně. V období od března do dubna a během října
a listopadu lze likvidovat přebytek větví a listí do přistavěných kontejnerů v lokali
tě u bývalého Strojobalu. Velkoobjemový a nebezpečný odpad lze svážet dvakrát
ročně do vyznačených kontejnerů na předem stanoveném místě. Obec nedispo
nuje sběrným dvorem ani skládkou, jako provizorní sběrný dvůr slouží obecní
dvůr, kam lze odevzdat nepotřebná elektrozařízení včetně baterií. Veškerý svoz
a likvidaci odpadu zajišťuje společnost AVE – Benátky nad Jizerou.
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1.4.2 Dopravní infrastruktura
Jako nejvýznamnější komunikační spoj procházejí městem silnice třetí třídy. Tyto
silnice spadají pod správu Středočeského kraje. Některé tyto komunikace jsou ve
velmi špatném stavu. Postupně však dochází k jejich opravám. V roce 2018 proběh
la oprava vozovky v ulici Československých legií.
V bezprostřední blízkosti obce není dálnice či rychlostní komunikace. Nejbližší
nájezd na dálnici D 11 (Exit 42) je u Poděbrad ve vzdáleností 24 km od obce. Nájezd
na dálnici D 10 (Exit 33) je u Brodců ve vzdáleností 26 km.
Městem procházejí také místní komunikace, ostatní lesní a polní cesty a dvě
cyklotrasy č. 14 a 4288. Místní komunikace procházejí pro jejich špatný stav po
stupnou rekonstrukcí. Bohužel se jedná o finančně náročné projekty a obec není
schopna tyto opravy krýt z vlastního rozpočtu, proto se musí opravy provádět
formou dotací. Nicméně téměř pro všechny neopravené místní komunikace jsou
zpracovány projektové dokumentace včetně stavebního povolení. Údržbu těch
to komunikací provádějí zaměstnanci městského úřadu. V nejhorším stavu je pak
místní komunikace v úseku Podolí směrem na Bučický mlýn.
Městem dále prochází železnice s nádražními stanicemi Rožďalovice a Viničná
Lhota na trati číslo 061, která spojuje Nymburk a Jičín. Kromě železniční dopravy
má město i autobusovou dopravu:
•
•
•
•

spoj 270012 (H 12) Nymburk – Křinec – Rožďalovice (odjezd z obce 2krát denně);
spoj 270015 (H 15) Nymburk – Oskořínek – Rožďalovice (odjezd z obce 3krát denně);
spoj 270021 (H 21) Městec Králové – Rožďalovice (odjezd z obce jednou denně);
spoj 270027 (H 27) Rožďalovice – Křinec – Nové Zámky – Rožďalovice (odjezd
z obce 2krát denně).

Veřejná doprava v obci není, většina obyvatel pro přesun používá jízdní kolo nebo
automobil. Integrace Nymburska do PID by měla proběhnout na začátku roku
2019, kdy do ní budou začleněny spoje 270012 (H 12) Nymburk – Křinec – Rožďalo
vice a 270015 (H 15) Nymburk – Oskořínek – Rožďalovice.

1.5

Správa obce

Jméno

Funkce

Petr Kapal

starosta

Mgr. Marcela Ešnerová

místostarostka

Petr Pešava

zastupitel, předseda finančního výboru

Václav Košťák

zastupitel, člen finančního výboru

Mgr. Veronika Novotná

zastupitelka, členka finančního výboru

Mgr. Viktor Dobrev

zastupitel, předseda kontrolního výboru

Michael Paroulek

zastupitel, člen kontrolního výboru

Martina Vlčková

zastupitelka, členka kontrolního výboru

Ing. Marek Žďárský

zastupitel
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Zastupitelstvo města má zřízen kontrolní a finanční výbor. Součástí městského
úřadu je také stavební úřad. Na městském úřadě pracuje celkem 11 zaměstnanců.

1.5.1 Hospodaření obce
Hospodaření obce v letech 2014–2018*
Rok

Náklady
(tis. Kč)

Výnosy
(tis. Kč)

Výsledek
hospodaření

Příjmy
(tis. Kč)

Výdaje
(tis. Kč)

Saldo
rozpočtu

2014

22 665

26 101

3 436

34 218

34 870

-652

2015

21 961

30 443

8 481

40 244

40 702

-457

2016

27 166

36 410

9 244

35 837

42 659

-6 822

2017

29 639

42 807

13 168

36 766

32 877

3 879

2018

23 326

29 822

6 496

29 492

29 966

-474

Při pohledu na tabulku Hospodaření obce v letech 2014–2018 je vidět, že v posled
ních pěti letech saldo rozpočtu (rozdíl mezi příjmy a výdaji) bylo převážně záporné.
Toto saldo sleduje hlavně reálný tok peněz bez ohledu na období, ke kterému se
věcně vztahuje. Neznamená to však, že obec špatně hospodaří – tuto skutečnost
nelze jednoznačně hodnotit. Toto záporné saldo je pak kryto cizími prostředky.
Výsledek hospodaření slouží jako pomocný ukazatel za příslušný rok. U obcí je
běžné, že se jedná o ztrátu, neboť zajišťují a poskytují statky a služby občanům a je
jich primárním cílem není zbohatnout. Ve všech letech je výsledek hospodaření obce
kladný, a tak lze usuzovat, že obec umí efektivně využívat svých prostředků a hos
podařit s nimi. Pro lepší hodnocení je vhodné využití i dalších analýz (Monitor, 2013).

Meziroční vývoj rozpočtu

Zdroj tabulky a grafu: Monitor; * údaje k 30. 9. 2018
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Při pohledu na meziroční vývoj rozpočtu si lze všimnout skutečnosti, že při růs
tu příjmů rostou i výdaje. Do roku 2015 měly příjmy spíše rostoucí tendenci, od
roku 2015 jsou rozkolísané.
Struktura příjmů obce v letech 2014–2018*
Rok

Daňové příjmy (%) Nedaňové příjmy (%) Přijaté transfery (%) Kapitálové příjmy (%)

2014

56,2

4,9

32,2

6,8

2015

50,7

5,8

35,6

8

2016

62,1

4,8

12,8

20,4

2017

68,2

9,2

9,8

12,7

2018*

70,5

6,9

13,3

9,3

Zdroj: Monitor; * údaje k 30. 9. 2018

Nejvýznamnější jsou pro obec daňové příjmy, které v posledních letech tvořily až
70 % celkových příjmů. Další významný podíl pro financování obce tvoří transfery,
a to jak investiční, tak neinvestiční. Kapitálové příjmy kolísají.
Ukazatelé finanční analýzy v letech 2014–2017
Rok

Likvidita celková

Míra celkové zadluženosti (%)

Ukazatel dluhové služby (%)

2014

6,13

8,40

0

2015

3,9

7,37

32,27

2016

3,53

10,82

16,58

2017

2,52

2,65

16,77

Zdroj: Monitor

V průběhu let se likvidita obce snižuje, přesto je ukazatel celkové likvidity v rámci
doporučené hodnoty (1,5–2,5). Běžná likvidita vypovídá hlavně o tom, jak je obec
schopna dostát svým krátkodobým závazkům (například při prodeji veškerých
oběžných aktiv), a tak splatit veškeré krátkodobé dluhy.
Míra zadluženosti pak vyjadřuje vztah mezi cizími zdroji a krytím aktiv. Tedy zda
nedochází k zadlužování majetků. Hodnota vyšší než 25 % se považuje za riziko
vou. V posledním roce se obci podařilo snížit celkovou míru zadluženosti pod 3 %.
Ukazatelem dluhové služby pak rozumíme veškeré náklady, které jsou nezbyt
né k zaplacení úroků a jistiny za určité období. Ministerstvo financí České republiky
udává, že tato hodnota by neměla překročit 30 %. Doporučuje se tuto hodnotu mít
co nejmenší. Vidíme, že v průběhu let ukazatel dluhové služby roste. Je to z důvo
du rostoucích úvěrů a půjček. Jedná se však o hodnotu přijatelnou.
S ohledem na všechny tyto tři ukazatele se dá hospodaření obce označit za
přinejmenším hospodárné a uvážené.
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2

Dotazníkové šetření

Za účelem zjištění názorů obyvatel města ohledně spokojenosti s životem ve měs
tě bylo navrženo dotazníkové šetření. Základní kostra tohoto šetření byla převza
ta z metodiky tvorby programu rozvoje obce vytvořené Ministerstvem pro místní
rozvoj (2015), přičemž byla částečně upravena a přizpůsobena zdejším podmín
kám. (Úplný přehled otázek naleznete na s. 51.)
Pro potřeby šetření bylo vytištěno a připraveno v papírové podobě 120 výtisků,
které byly následně náhodně distribuovány do poštovních schránek včetně několika
osobních předání. Tuto formu jsem volila s ohledem na větší počet starších lidí žijí
cích v místě. Dotazníky se měly odevzdávat na městský úřad, který je v centru města
a v bezprostřední blízkosti veškerých obchodů, kde se nakupují každodenní potřeby
a potraviny. Tento způsob se však bohužel neosvědčil a ze 120 dotazníků se jich vrátilo
pouze 25. Necelých 21 % vyplněných dotazníků je statistický vzorek ne zcela význam
ný pro účel této práce.
Následnou volbou distribuce se tedy stala webová stránka města, která měla výraz
ně větší úspěch, a tak pomohla naplnit mnou stanovený statistický vzorek alespoň 100
respondentů. Dotazníkové šetření bylo vytvořeno prostřednictvím online platformy
Survio, navržené pro tvorbu dotazníků. Celkově tedy šetření obsahuje 104 respondentů
různých věkových kategorií od 15 do 65 a více let, včetně dotazníků v papírové podobě,
které byly přepsány do platformy Survio kvůli konzistentnosti výsledků a hodnocení.
Jak již bylo zmíněno, dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 104 respon
dentů, z toho 65 respondentů byly ženy (62,5 %) a 39 muži (37,5 %). Z celkového
počtu bylo 68 respondentů (65,4 %) ekonomicky aktivních. Největší podíl tvořila
věková kategorie 30–49 let (49 %), a to 51 respondentů.

Věková struktura respondentů šetření
8,7 %

38 %

17,3 %

15–29 let (26 respondentů)
30–49 let (51 respondentů)
50–64 let (18 respondentů)
65 a více let (9 respondentů)

49 %

32

Nejdříve se zjišťovala obecná spokojenost občanů s životem v obci. Jednalo se
o ryze subjektivní hodnocení. Celkem 92 respondentů (88,5 %) odpovědělo, že se jim
ve městě žije dobře a pouze dva respondenti (1,9 %) hodnotí život v obci jako špatný.

Jak se vám v obci žije?
9,6 %

1,9 %

43,3 %
velmi dobře (45 responzí)
spíše dobře (47 responzí)
45,2 %
ani dobře, ani špatně (10 responzí)
spíše špatně (2 responze)

Další otázka se zaměřovala na zjištění, co se respondentům ve městě líbí nejvíce.
Jednalo se o otázku, kde bylo možno volit více odpovědí, maximálně však tři. Graf
níže veškeré odpovědi kumuluje, občané nejvíc oceňují blízkost přírody, klidný ži
vot a kulturní a společenský život.

Co se vám na vaší obci nejvíce líbí?
75 %
50 %
25 %
0%
klidný život (66)

dostupnost pracovních příležitostí (4)

vzhled obce (19)

dobré mezilidské vztahy (9)

dobrá dopravní dostupnost (6)

jiné (3)

příznivé životní prostředí (24)

kulturní a společenský život (30)

blízkost přírody (72)

sportovní vyžití (7)

Čísla v závorce udávají
počty responzí
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Následující otázka řešila slabé stránky města, tedy co se občanům v obci nelíbí.
Opět zde byla možnost více výběrů, maximálně však tří odpovědí, a možnost vlast
ního komentáře.

Co se vám na vaší obci nelíbí?
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Čísla v závorce udávají
počty responzí

0%
nedostatek pracovních příležitostí (46)

nedostatečná bytová výstavba (10)

špatné vztahy mezi lidmi (27)

špatná dostupnost lékaře (8)

nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb (25)

nepořádek v obci (7)

nezájem lidí o obec (24)

málo kvalitní životní prostředí (5)

nevyhovující veřejná doprava (23)

nedostatečný kulturní a společenský život (3)

jiné (12)

špatné podmínky pro podnikání (1)

Téměř polovina (46 %) respondentů uvedla jako nejpalčivější problém nedostatek
pracovních příležitostí, druhé místo v pomyslném žebříčku obsadily špatné vzta
hy mezi lidmi (27 %). U dotazníku jsem se několikrát setkala s tím, že responden
ti oponovali, že lidské vztahy jsou záležitosti jedinců. Ano, tak tomu skutečně je,
nicméně lidské vztahy odráží chování celé společnosti, nejen jedinců. A i když je
pravda, že vztahy mezi lidmi jsou hlavně o našich sociálních schopnostech a osob
nostních dispozicích, odráží také naše hodnoty, morální, kulturní a další postoje.
Odráží se zde také i kvalita prostředí, v němž žijeme. Dlouhodobý negativní dopad
přináší frustraci a nespokojenost. V dnešní uspěchané době se všichni setkávají
s nepochopením, soutěživostí, arogancí, bezohledností, sobeckostí, diskrimina
cí, neochotou spolupracovat atd. A to vše se pak odráží na způsobu komunikace
s ostatními lidmi. Z psychologického hlediska se jedná o jednu ze základních po
třeb, a její nenaplnění (dostatek společenských kontaktů, případně uznání) přivádí
jedince k frustraci. A ano, je pravda, že obec či město jako takové tuto skutečnost
nemůže nijak ovlivnit, je však dobré mít přehled o tom, jak lidé mezi sebou vychá
zejí, protože špatné vztahy mezi lidmi mohou mít v důsledku negativní dopad na
celkovou spokojenost a tím i ohrožovat udržitelný rozvoj území.
U samotné otázky o vztazích v obci se však překvapivě ukázalo, že 56,7 % dota
zovaných považuje vztahy za docela dobré, 20,2 % si myslí, že vztahy nejsou příliš
dobré a 8,7 % je považuje za špatné.
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Mezilidské vztahy
8,7 %

7,7 %
6,7 %

20,2 %

velmi dobré
docela dobré
nepříliš dobré
špatné
nedovedu posoudit

56,7 %

Řadě občanů dále také vadí nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb,
nezájem lidí o obec či nevyhovující veřejná doprava.
Další otázka měla otevřenou formu a zjišťovalo se zde, které služby občanům
nejvíce chybí. Jednalo se o nepovinnou otázku a odpověděli na ni pouze čtyři re
spondenti. Ve třech případech se jednalo o oblast pohostinství či zábavy a v jed
nom případě se jednalo o dopravní služby.
Následující souhrn otázek se týkal různých aspektů života ve městě, které měli
dotazování za úkol ohodnotit na škále velmi spokojen, spíše spokojen, spíše ne
spokojen, velmi nespokojen a je mi to lhostejné.
1.
2.
3.
4.
5.

Oblast dostupnosti a kvality bydlení 50 respondentů (48 %) ohodnotilo jako
spíše uspokojivou a 33 (31,7 %) jako velmi uspokojivou. Pro 13 respondentů
(9,3 %) se tato oblast jeví jako neuspokojivá.
Oblast školství byla v 64 případech hodnocena jako uspokojivá (61,5 %) a ve
23 případech (22,1 %) jako neuspokojivá.
Zájmové kroužky byly v 55 případech (52,9 %) hodnoceny jako uspokojivé,
v 27 případech (25,9 %) jako neuspokojivé a 22 respondentů (21 %) tato oblast
nezajímá.
Zdravotnictví: 60 respondentů (57,7 %) hodnotí tuto oblast jako uspokojivou,
39 respondentů (37,5 %) s touto oblastí není spokojena.
Veřejná doprava: 51 respondentů (49 %) ji shledává jako uspokojivou, 37 (35,6 %)
jako neuspokojivou a 11 respondentů (10,5 %) tato oblast nezajímá.
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6. Stav místních komunikací: 48 respondentů (46,2 %) shledává tuto oblast jako
uspokojivou, 53 (50,9 %) jako neuspokojivou.
7. Stav lesních a polních cest: 66 respondentů (63,5 %) hodnotí jako uspokojivý,
27 (25,9 %) jako neuspokojivý a 11 respondentů (10,6 %) tato problematika ne
zajímá.
8. Kulturní a společenský život: 86 respondentů (82,7 %) hodnotí jako uspokojivý,
11 (10,8 %) jako neuspokojivý, zbytek nezajímá.
9. Komerční služby: 72 respondentů (69,23 %) je považuje za uspokojivé, 20
(19,2 %) za neuspokojivé a 16 respondentů (15,3 %) tato oblast nezajímá.
10. Sociální služby: 75 respondentů (72,1 %) je hodnotí jako uspokojivé, 17 (16, 3 %)
jako neuspokojivé a zbytek respondentů tato problematika nezajímá.
11. Sportovní vyžití: 74 respondentů (71,15 %) je s touto oblastí spokojeno, 17
(16,3 %) s ní není spokojeno a 13 respondentů (12,5 %) tato oblast nezajímá.
12. Životní prostředí: 91 respondentů (87,5 %) je s ním spokojeno, 10 (9,6 %) s ním
spokojeno není a tři respondenti uvedli, že je to nezajímá.
13. Celkový vzhled obce: 90 respondentů (86,5 %) je spokojeno, 12 (11,5 %) považu
je tuto oblast za neuspokojivou.
14. Podmínky pro podnikání: 37 respondentů (35,57 %) je považuje za uspokojivé,
29 (27,9 %) za neuspokojivé a 38 respondentů (36,5 %) tato problematika ne
zajímá.
15. Pracovní příležitosti: 23 respondentů (22,1 %) je hodnotí jako uspokojivé, 63
(60,6 %) jako neuspokojivé a zbytek respondentů tato problematika nezajímá.
16. Perspektivy pro mladou generaci: 39 respondentů (37,5 %) je považuje za uspo
kojivé, 54 (51,9 %) za neuspokojivé, zbytek tato oblast nezajímá.
17. Péče o kulturní a historické památky: 92 respondentů (88,5 %) ji hodnotí jako
uspokojivou, 5 (4,8 %) jako neuspokojivou.
18. Připojení k internetu: 81 respondentů (77,9 %) ho považuje za uspokojivé, 16
(15,4 %) za neuspokojivé.
19. Rekonstrukce veřejných ploch (chodníky, náměstí…): 81 respondentů (77,9 %)
je považuje za uspokojivé, 20 (19,2 %) za neuspokojivé.
20. Veřejné osvětlení: 89 respondentů (85,6 %) považuje jeho stav za uspokojivý,
12 (11,5 %) za neuspokojivý.
21. Propagace obce a okolí (naučné stezky, cyklostezky…): 82 respondentů
(78,8 %) ji považuje za uspokojivou, 12 (11,5 %) za neuspokojivou.
22. Informovanost o dění v obci: 94 (90,4 %) považuje tuto oblast za uspokojivou,
šest respondentů (5,8 %) za neuspokojivou.
Jako nejslabší oblast z hlasování respondentů vyšly veřejná doprava a stav míst
ních komunikací, tedy dopravní infrastruktura, pracovní příležitosti a perspektivy
pro mladou generaci. Podmínky pro podnikání nelze objektivně posoudit z důvo
du zdržení se hodnocení téměř třetiny respondentů. Nejlépe hodnocené oblasti
pak byly kultura a společenský život, sportovní vyžití, životní prostředí, celkový
vzhled obce, veřejné osvětlení a informovanost o dění v obci. Tabulka na následu
jící stránce přináší podrobnější odpovědi.
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Hodnocení rozvojových oblastí
Velmi
Spíše
Spíše
Velmi
Je mi to
spokojen spokojen nespokojen nespokojen lhostejné
Dostupnost a kvalita bydlení

33

50

11

2

8

Školství

18

46

12

11

17

Zájmové kroužky

16

39

21

6

22

Zdravotnictví

8

52

24

15

5

Veřejná doprava

9

47

29

8

11

Stav místních komunikací

6

42

36

17

3

Stav lesních a polních cest

13

53

21

6

11

Kultura a společenský život

37

49

10

1

7

Komerční služby

12

60

16

4

12

Sociální služby

13

62

15

2

12

Sportovní vyžití

22

52

15

2

13

Životní prostředí

36

55

7

3

3

Celkový vzhled obce

30

60

11

1

2

Podmínky pro podnikání

4

33

26

3

38

Pracovní příležitosti

2

21

47

16

18

Perspektivy pro mladou generaci

3

36

41

13

11

Péče o kulturní a historické
památky

30

62

5

0

7

Připojení k internetu v obci

32

49

10

6

7

Rekonstrukce veřejných ploch
(chodníky, náměstí…)

35

46

14

6

3

Veřejné osvětlení

35

54

9

3

3

Propagace obce a okolí (naučné
stezky, cyklostezky…)

35

47

12

0

10

Informovanost o dění v obci

55

39

5

1

4

Následující otázka se týkala stanovení priorit, na něž by se mělo město nejvíce za
měřit při jejich zlepšování. Respondentům byl nabídnut seznam různých oblastí,
které měli seřadit od nejdůležitější. Lze tedy předpokládat, že každý volil dle toho,
co zrovna nejvíce potřebuje a co je pro něj důležité. Například rodiny s dětmi bude
přirozeně nejvíce zajímat školství; lidi v důchodovém věku zdravotnictví apod. Do
tazovaní mohli opět volit multiplicitně, maximálně však tři odpovědi. Po kumulaci
všech odpovědí získala nejvíce hlasů oblast školství, bydlení a zdravotnictví, veřej
ná doprava a infrastruktura. Nejmenší hodnoty pak získala oblast informovanost
o dění v obci a podmínky pro podnikání.
Informování o dění v obci je na dobré úrovni. Výsledky uvádí, že 90,4 % z do
tazovaných respondentů sleduje informace o dění v obci na webových stránkách,
74,1 % z celkového počtu zároveň sleduje informace na úřední desce a 57,7 % je
sleduje z jiných zdrojů. Mezi další nejčastější zdroje patří čtvrtletní zpravodaj Rožďalovicko a místní rozhlas. Tato oblast tedy nepotřebuje zásadní zlepšení.
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Podmínky pro podnikání nemusely být pro dotazované zásadní, vzhledem
k tomu, že u 55,8 % respondentů se jedná o zaměstnance a pouze u 9,6 % o sou
kromého podnikatele či OSVČ.
K otázce, jak by se měla obec dále rozvíjet, se respondenti vyjádřili následovně:

Další rozvoj obce
3,8 %
20,2 %
měla by zůstat přibližně
stejně velká
měla by se postupně
rozrůstat
36,5 %

měla by být využita další kapacita
ploch pro výstavbu domů
nedovedu posoudit

22,1 %

jiné

17,3 %

Investice do rozvojových oblastí
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Čísla v závorce udávají
počty responzí

0%
zlepšení podmínek pro podnikání (6)
podpora bytové výstavby (48)
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podpora kulturních, společenských
a sportovních aktivit (24)

častější spoje veřejné dopravy (24)

péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci (26)

zřízení dalších provozoven obchodů a služeb (38)

opravy památek v obci (16)

rekonstrukce místních komunikací (60)

jiné (4)

2.1

SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY
příznivé životní prostředí – obec nemá
žádné ekologické problémy či znečištěné
oblasti, ani průmyslové oblasti
2. blízkost přírody – množství lesů
a rybníků, které vytvářejí hezké prostředí
a nabízí řádu aktivit (turistika, houbaření,
pozorování ptáků…)
3. vzhled obce – obec je čistá a hezká
s architektonickými a kulturními
památkami
4. klidné město – prostředí vhodné pro
rodinný život s dětmi
5. bohatý kulturní a společenský život –
četné akce, které pořádá město, dále je
zde muzeum, galerie apod.
6. sportovní vyžití – obec disponuje
několika hřišti (včetně dětského),
spolkovým domem s posilovnou
a prostorem pro pořádání akcí, je zde
několik aktivních sportovních spolků
7. sociální služby pro důchodce
8. potřebné základní služby pro
každodenní život občanů
9. schopnost využití dotací pro
financování projektů
10. technická vybavenost (dokončení
v roce 2019 u místních částí obce,
pak bude cela obec zajištěna)
1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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PŘÍLEŽITOSTI
vytváření nových ploch pro bydlení či
bytových jednotek – příchod nových
obyvatel
rozvoj cestovního ruchu, turistických
atrakcí
vytváření atraktivního prostředí pro
přilákání nových obyvatel
přilákání nových podnikatelů
integrovaná dopravní obslužnost
vytvoření naučných stezek kolem rybníků
hotový projekt na revitalizaci náměstí

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

SLABÉ STRÁNKY
stav místních komunikací – komunikace
jsou v horším stavu, v některých částech
absence chodníků
nedostatek pracovních příležitostí,
nabídky pracovních míst
málo perspektiv pro mladou generaci
a její další život v obci
nedostatek a špatná kvalita obchodů
a služeb, obzvlášť pak v pohostinství
dojíždění obyvatel za prací
neoptimální využití budov ve vlastnictví
města

HROZBY
odliv obyvatel za prací (především mladé
rodiny s dětmi)
nedostatek finančních prostředků
stárnutí populace
dojíždění za prací snižuje sounáležitost
a vazbu obyvatel k městu
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Strategické cíle, opatření, aktivity

Strategická vize města zní: „Město Rožďalovice je důstojným místem pro život místních obyvatel s možnostmi dostatečného pracovního uplatnění a odpovídajícím zázemím pro volnočasové aktivity. Město nabízí pro své obyvatele, ale i pro další z blízkého
okolí úroveň služeb, která plně odpovídá jeho velikosti a roli v regionu. Město při svém
rozvoji dbá na zachovávání svého kulturně historického dědictví a ochranu životního
prostředí, avšak dostatečně využívá svůj rozvojový potenciál“ (Beneš 2014, s. 19, 23).
Pro naplnění této vize si obec od roku 2014 klade za úkol tyto strategické cíle,
které plánuje realizovat do roku 2029:
1. Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury a její dobudování.
2. Zvelebení stavu veřejných ploch a obecních budov.
3. Dobudování odpovídajících podmínek pro trávení volného času (Beneš 2014,
s. 19).
Cíle a opatření, které byly stanoveny v předchozím strategickém plánu, jsou uve
deny v následující tabulce a zároveň jsou doplněny o další, které odpovídají pod
poře rozvoje obce v potřebných oblastech.

3.1

Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury
a její dobudování
Oprava chodníků
Název aktivity

Termíny

Odpovědnost

Náklady
(mil. Kč)

Zdroje
financování

Stav

Nový chodník v části
Tyršovy ulice (navazuje na
zrekonstruovanou Uličku)

2015

Zastupitelstvo
města

0,26

Vlastní

Dokončeno

Oprava chodníků v ulici
Spojovací

2019

Zastupitelstvo
města

4

Vlastní

Nedokončeno,
projektová
dokumentace,
stavební
povolení

Oprava chodníků v ulicích
Tyršova a Boleslavská

2019
až 2029

Zastupitelstvo
města

4

Vlastní

Nedokončeno,
stavební
povolení

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací
Název aktivity

Termíny

Odpovědnost

Náklady
(mil. Kč)

Zdroje
financování

Stav

Oprava komunikace
v ulici Revoluční

2016

Zastupitelstvo
města

0,345

Vlastní

Dokončeno

Rekonstrukce Uličky –
pokládka zámkové dlažby

2015

Zastupitelstvo
města

1

Vlastní

Dokončeno
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Výstavba technické infrastruktury
Název aktivity

Termíny

Odpovědnost

Náklady
(mil. Kč)

Zdroje
financování

Stav

Zasíťování parcel pro
33 rodinných domů

2015,
2016

Zastupitelstvo
města

4,1

Vlastní

Dokončeno

Kanalizace v ulici Rektorysově

2016

Zastupitelstvo
města

0,5

Vlastní

Dokončeno

Kanalizace ve spádových
obcích Hasina, Podlužany,
Ledečky, Viničná Lhota,
část Podolí a ulice U Barborky

07/2019

Zastupitelstvo
města

12,5

Dotace,
vlastní

Probíhá

3.2

Zvelebení stavu veřejných ploch a obecních budov
Revitalizace zeleně a veřejných ploch
Náklady
Zdroje
(mil. Kč) financování

Název aktivity

Termíny

Odpovědnost

Stav

Oprava drobných sakrálních
a votivních staveb

2016

Zastupitelstvo
města

0,4

Dotace

Dokončeno

Oprava sochy sv. Václava

2018

Zastupitelstvo
města

0,185

Dotace

Dokončeno

Revitalizace zeleně
v intravilánu i extravilánu
města (Pánská zahrada,
okolí rybníků...)

2019
až 2029

Zastupitelstvo
města

3

Vlastní

Nedokončeno

Rekonstrukce náměstí

2019
až 2029

Zastupitelstvo
města

25

Vlastní

Nedokončeno,
vypracována
projektová
dokumentace

Výsadba zeleně v ulicích
Ruská a Tyršova

2019
až 2029

Zastupitelstvo
města

1

Vlastní

Nedokončeno

Nedokončeno

Oprava drobných památek

2019
až 2029

Zastupitelstvo
města

2

Žádost
o dotaci
(spolu
účast),
vlastní

Veřejné osvětlení
Rožďalovice

2019
až 2029

Zastupitelstvo
města

7

Vlastní

Nedokončeno

Veřejné osvětlení
místních částí

2019
až 2029

Zastupitelstvo
města

4

Vlastní

Nedokončeno

Naučná stezka územím
Rožďalovic

2019
až 2029

Zastupitelstvo
města

1,5

Vlastní

Nedokončeno

Odbahnění rybníků
na území obce (celkem 5)

2019
až 2029

Zastupitelstvo
města

25

Vlastní

Nedokončeno

Oprava jezu

2019
až 2029

Zastupitelstvo
města

1

Vlastní

Nedokončeno
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Rekonstrukce a opravy obecních budov
Název aktivity

Termíny

Odpovědnost

Náklady
(mil. Kč)

Zdroje
financování

Stav

Oprava střechy ZŠ

2015

Zastupitelstvo
města

4,5

Středočeský
kraj; vlastní

Dokončeno

Oprava střechy a stropu
ve staré škole

2015

Zastupitelstvo
města

2,1

Středočeský
kraj; vlastní

Dokončeno

Oprava hospodářské budovy
za městským úřadem

2015

Zastupitelstvo
města

0,404

Vlastní

Dokončeno

Oprava vnitřních prostor
staré školy

2016

Zastupitelstvo
města

1

Vlastní

Dokončeno

Renovace zdravotního
střediska

2016

Zastupitelstvo
města

3

Vlastní

Dokončeno

Oprava střechy budovy
městského úřadu

2012

Zastupitelstvo
města

1

Vlastní

Dokončeno

2019
Zastupitelstvo
až 2029
města

10

Vlastní

Nedokončeno

Rekonstrukce objektu Hotel

3.3

Dobudování odpovídajících podmínek
pro trávení volného času
Oprava infrastruktury pro volnočasové aktivity
Název aktivity

Termíny

Odpovědnost

Náklady
(mil. Kč)

Zdroje
financování

Stav

Rekonstrukce
atletické dráhy ZŠ

2015

Zastupitelstvo
města

3,2

Středočeský
kraj; vlastní

Dokončeno

Nová školní družina

2015

Zastupitelstvo
města

4,2

Dotace
(spoluúčast)

Dokončeno

Rekonstrukce budovy bývalé
ubytovny – Spolkový dům

2015

Zastupitelstvo
města

5,6

Dotace
(spoluúčast)

Dokončeno

Restaurace radnice –
oprava toalet

2019
až 2029

Zastupitelstvo
města

1

Vlastní

Nedokončeno

Zastřešení areálu
FC Trnavan pro pořádání
kulturních akcí

2019
až 2029

Zastupitelstvo
města

1,5

Vlastní

Nedokončeno

Mimo vlastní zdroje se obec bude pokoušet využívat i dalších zdrojů financování,
především prostřednictvím dotací, grantů a dalších finančních transferů.
Garantem Programu rozvoje včetně koordinace činností realizace je zastupitel
stvo města.
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Dotazníkové šetření pro tvorbu
Programu rozvoje města Rožďalovice
Dobrý den, ráda bych Vás požádala o 5 minut Vašeho času pro vyplnění dotaz
níkového šetření, jehož data budou využita při tvorbě Programu rozvoje města
Rožďalovice na další roky.
Toto šetření by mělo odhalit případné nedostatky či mezery ve fungování měs
ta. Zároveň také stanoví prioritní oblasti, kterým by se vedení města mělo věno
vat nejvíce, aby se Vám v Rožďalovicích žilo co nejlépe. Výstup z tohoto dotazníku
bude použit jako podklad pro nápravu problematických oblastí a bude zahrnut ve
výsledném Programu rozvoje města Rožďalovice.
Dotazník je anonymní a byl konzultován se starostou obce.
Předem děkuji za Váš čas a ochotu podílet se na dalším rozvoji města.
Bc. Yuliya Antoshova
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si
žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
1.

Jak se Vám v obci žije?
1.
velmi dobře
2.
spíše dobře
3.
ani dobře, ani špatně
4.
spíše špatně
5.
velmi špatně

2.

Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1.
klidný život
2.
dobré mezilidské vztahy
3.
příznivé životní prostředí
4.
blízkost přírody
5.
dostupnost pracovních příležitostí
6.
dobrá dopravní dostupnost
7.
kulturní a společenský život
8.
sportovní vyžití
9.
vzhled obce
10.
jiné ...........................................................................................................................

3.

Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1.
špatné vztahy mezi lidmi
2.
nezájem lidí o obec
3.
málo kvalitní životní prostředí
4.
nedostatek pracovních příležitostí
5.
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
6.
nedostatečný kulturní a společenský život
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

špatná dostupnost lékaře
nevyhovující veřejná doprava
nedostatečná bytová výstavba
nepořádek v obci
špatné podmínky pro podnikání
jiné: ..........................................................................................................................

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5.

Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených kritérií
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Je mi to
lhostejné

1

Dostupnost a kvalita bydlení

1

2

3

4

5

2

Školství

1

2

3

4

5

3

Zájmové kroužky

1

2

3

4

5

4

Zdravotnictví

1

2

3

4

5

5

Veřejná doprava

1

2

3

4

5

6

Stav místních komunikací

1

2

3

4

5

7

Stav lesních a polních cest

1

2

3

4

5

8

Kultura a společenský život

1

2

3

4

5

9

Komerční služby

1

2

3

4

5

10

Sociální služby

1

2

3

4

5

11

Sportovní vyžití

1

2

3

4

5

12

Životní prostředí

1

2

3

4

5

13

Celkový vzhled obce

1

2

3

4

5

14

Podmínky pro podnikání

1

2

3

4

5

15

Pracovní příležitosti

1

2

3

4

5

16

Perspektivy pro mladou generaci

1

2

3

4

5

17

Péče o kulturní a historické památky

1

2

3

4

5

18

Připojení k internetu v obci

1

2

3

4

5

19

Rekonstrukce veřejných ploch
(chodníky, náměstí…)

1

2

3

4

5

20

Veřejné osvětlení

1

2

3

4

5

21

Propagace obce a okolí
(naučné stezky, cyklostezky…)

1

2

3

4

5

22

Informovanost o dění v obci

1

2

3

4

5
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Místo pro Váš komentář:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6.

Na kterou oblast při zlepšování by měl být kladen největší důraz?
(Očíslujte vzestupně: 1 – největší důležitost)

Bydlení
Školství
Zdravotnictví
Veřejná doprava a infrastruktura
Kultura a společenský život
Komerční služby
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Vzhled a propagace obce
Podmínky pro podnikání
Pracovní příležitosti
Informovanost o dění v obci

Jiné
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7.

Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1.
velmi dobré
2.
docela dobré
3.
ne moc dobré
4.
špatné
5.
nedovedu posoudit

8.

Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
1.
rozhodně ano
2.
spíše ano
3.
spíše ne
4.
rozhodně ne
5.
nedovedu posoudit
53

9.

Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1.
pravidelně (minimálně jednou za týden)
2.
občas (cca jednou za měsíc)
3.
vůbec
4.
nemám internet

10. Sledujete informace o dění v obci na úřední desce?
1.
pravidelně (minimálně jednou za týden)
2.
občas (cca jednou za měsíc)
3.
vůbec
11. Sledujete informace o dění v obci z jiných zdrojů?
1.
pravidelně (minimálně jednou za týden)
2.
občas (cca jednou za měsíc)
3.
vůbec
Pokud ano, z kterých? ....................................................................................................
12. Jak by se měla obec dále rozvíjet?
1.
měla by zůstat přibližně stejně velká
2.
měla by se postupně rozrůstat
3.
měla by být využita další kapacita ploch pro výstavbu domů
4.
nedovedu posoudit
5.
jiné ...........................................................................................................................
13. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních
prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?
(zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1.
zlepšení podmínek pro podnikání
2.
podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury
		
a místních komunikací)
3.
častější spoje veřejné dopravy
4.
zřízení dalších provozoven obchodů a služeb v obci
5.
rekonstrukce místních komunikací
6.
podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7.
péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8.
opravy památek v obci
9.
jiné: ..........................................................................................................................
14. Myslíte si, že se kvalita života v obci za poslední 4 roky:
1.
výrazně zlepšila
2.
zlepšila
3.
zůstala stejná
4.
zhoršila
5.
výrazně zhoršila
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15. Jste?
1.
2.

muž
žena

16. Váš věk?
1.
15–29 let
2.
30–49 let
3.
50–64 let
4.
65 a více let
17. V obci:
1.
žiji od narození
2.
přistěhoval/a jsem se v dětství spolu s rodiči
3.
přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4.
přistěhoval/a jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
18. Typ Vaší domácnosti:
1.
domácnost bez dětí
2.
domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3.
jiné ..........................................................................................................................
19. Ekonomická aktivita:
1.
zaměstnanec
2.
důchodce
3.
soukromý podnikatel, OSVČ
4.
v domácnosti (mateřská či rodičovská dovolená apod.)
5.
student
6.
nezaměstnaný
20. Pracujete: (Vyplňte, pokud odpověď na předchozí otázku je číslo 1. a 3.)
1.
v obci
2.
mimo obec
21. Kde nakupujete převážnou část potravin a ostatní větší nákupy?
1.
v obci
2.
mimo obec (upřesněte) ....................................................................................
22. Kde nakupujete každodenní potřeby (drogerie, potraviny apod.)?
1.
v obci
2.
mimo obec (upřesněte) ....................................................................................
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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