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1. Úvod 

Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem, zakotvený v zákoně č. 128/2000 Sb., o 

obcích. Je to hlavní nástroj pro řízení rozvoje obce. Formuluje představy o budoucnosti obce spolu 

s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ.  

Program rozvoje obce zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje možná řešení, zvyšuje 

připravenost obcí k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat finanční prostředky 

z různých fondů. Je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit 

v územním plánu, pokladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech a v neposlední 

řadě podporuje vytvoření platformy spolupráce subjektů v obci. 

Do přípravy vzniku Programu rozvoje obce (dále jen „PRO“) byla zapojena veřejnost, která se mohla 

vyjádřit k problematice rozvoje obce a nastínit možný směr rozvoje obce z pohledu občana obce. 

Tuhle příležitost využilo 17,4 % občanů. Veškeré připomínky občanů byly zpracovány a při tvorbě 

dokumentu byl na ně brán zřetel.  

Rozvojový dokument obce je složen ze tří částí: analytická část, návrhová část a výsledy 

dotazníkového šetření.  

Analytická část  - představuje současný stav obce, souhrn důležitých oblastí, které ovlivňují rozvoj 

obce jako takové.  Jde o komplexní zhodnocení stávající situace a určení problematických oblastí. Na 

základě zhodnocení jednotlivých oblastí byla vytvořena SWOT analýza, která je spolu s analytickou 

částí výchozím bodem pro zpracování návrhové (strategické) části.  

Návrhová část – popisuje, jakým způsobem lze dosáhnout rozvoje. Byly nastaveny cíle a opatření, při 

jejichž plnění by mělo dojít k plánovaným výsledkům. Děje se tak prostřednictvím konkrétních aktivit, 

které jsou definované u jednotlivých opatření. 

 

Program rozvoje obce byl zpracován ve spolupráci s představiteli obce a za pomoci samotných 

občanů prostřednictvím zmiňovaného dotazníkového šetření.  

Vzhledem ke splnění většiny opatření ze strategických cílů PRO, rozhodlo Zastupitelstvo obce 

Jaroměřice vypracovat aktualizovanou verzi PRO na roky 2021 – 2027 označenou „verze 2“.  

 

 

 

 

 

 



6  Program rozvoje obce Jaroměřice pro období 2021 - 2027 

 

A.  ANALYTICKÁ ČÁST  

2. Charakteristika území 

2.1.  Základní informace o obci: 

Tabulka č. 1: Základní informace o obci

Název obce Jaroměřice 

Adresa obecního úřadu Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice 

Webové stránky www.jaromerice.cz 

Email obecjaromerice@cmail.cz 

Telefon +420 461 327 813,  + 420 608 895 860 

IČO 00276758 

Datová schránka 3hca4s6 

Výměra katastru 2 205 ha 

Počet obyvatel k 16. 12. 2020 1 170 

Kód obce CZ 0533 57 8151 

Části obce 2 – Jaroměřice, Nový Dvůr 

Pověřený úřad Jevíčko 

Obec s rozšířenou působností Moravská Třebová 

Okres Svitavy 

Kraj Pardubice 

Vyšší územně správní celek Severovýchod 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.2. Poloha obce: 

Obec Jaroměřice se nachází na východním okraji Pardubického kraje ve správním obvodu obce  

s rozšířenou působností Moravská Třebová. Katastr obce se rozkládá na ploše 2 205 ha a spadá pod 

něj také místní část Nový Dvůr. Svou pozicí Jaroměřice sousedí s obcí Biskupice na severu a městem 

Jevíčkem na západě, která jsou rovněž součástí Pardubického kraje. Jižně od Jaroměřic leží obce 

Uhřice a Úsobrno, spadající do Jihomoravského kraje a východně pak obce Chobyně a Šubířov z kraje 

Olomouckého.  

Obec Jaroměřice leží v nadmořské výšce v rozmezí 360 - 423 m.n.m. v severní části Boskovické brázdy 

v oblasti označované jako Malá Haná. Na katastru obce se nachází čtyři malé vodní toky. Středem 

obce protéká Úsobrnský potok, do něhož se mezi místními částmi Jaroměřice a Nový Dvůr vlévá 

Šubířovský potok. Úsobrnský potok se vlévá v západní části katastru obce do malé řeky Jevíčky. 

Severní částí katastru obce, mimo obydlenou oblast, protéká Biskupický potok. 

Jihovýchodní část katastru obce je tvořena kopci, z nichž nejvyšší je Ostrý vrch s 636 m. n. m.  Přírodní 

dominantou je ale vrch Lavičná s výškou 625 m. n. m. Východní část je tvořena vrchy Proklest (544 m) 

a Kameník (562 m). 
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Obrázek č. 1: Poloha katastru obce Jaroměřice 

 
Zdroj: www.mapy.cz, vlastní zpracování 

2.3. Symboly obce 

Původní symbolika obce se dochovala na pečetích, otiscích úředních razítek a v kresbách.  Erbovní 

figurou znaku obce je z trojvrší vyrůstající vpravo hledící stříbrný jednorožec mezi třemi hvězdami. 

Jednorožec (nebo kůň/koník) býval zobrazován též v přirozených barvách. 

 

2.3.1. Znak a vlajka obce 

 

Z výše uvedených skutečnosti se vycházelo při zpracování návrhu znaku a vlajky obce Jaroměřice.   

Ve znaku a vlajce tak může být zobrazena erbovní figura dochovaná na pečetích a otiscích razítek.  

Znak obce – v modrém štítě stříbrný jednorožec vyrůstající ze zeleného trojvrší a provázen vpravo 

nahoře jednou a dole po stranách dvěma zlatými hvězdami. 

Vlajka obce – list tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a vlnkovaný zelený se třemi vrcholy, v poměru 

4:1. Z prostředního vrcholu vyrůstá bílý jednorožec. V žerďové části modrého pruhu dvě šesticípé 

žluté hvězdy nad sebou. Ve středu vlající části listu žlutá hvězda. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Znak 

a vlajka obce byly schváleny Poslaneckou sněmovnou v roce 2015. 

2.4. Historie obce 

První písemná zmínka o obci Jaroměřice se datuje k roku 1233, kdy vydal moravský markrabě 
Přemysl, syn krále Přemysla Otakara I., listinu, v níž se připomínají statky biskupství a kostela 
pražského na Moravě. Podle archeologických nálezů však bylo území obce osídleno mnohem dříve. 
Územím vedla významná obchodní stezka z Moravy do Čech. Někdy ve druhé polovině 11. století měl 
ves založit pražský biskup Jaromír, bratr krále Vratislava I., a podle něho byla obec pojmenována. 
Historie Jaroměřic je bohatá. Původní osídlení obce bylo slovanské. Od konce 15. století byla obec  
ve vlastnictví různých šlechtických majitelů. Až v roce 1510 byl Petr Šedík z Kunčiny pravděpodobně 
prvním, kdo si zvolil Jaroměřice za své sídlo a dal zde vystavět tvrz. V období panování Bílských  

http://www.mapy.cz/
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z Kaříšova koncem 16. století byla pravděpodobně tvrz přestavěna na renesanční zámek. V první 
polovině 18. století byl za pánů Šubířů z Chobyně vystavěn na blízkém kopci barokní poutní komplex 
Kalvárie, který je kopií Božího hrobu v Jeruzalémě. Dílo neznámého architekta bývá připisováno Janu 
Blažeji Santinimu. Posledními majiteli byli až do roku 1945 Thurn-Taxisové se sídlem v Biskupicích.  
V letech 1848 - 1849 byla v obci postavena budova školy. V obci působily spolky hasičský, čtenářsko-
pěvecký, řemeslnický, Sokol, Orel, Národní jednota, Dělnická tělovýchovná jednota, Spolek 
poštovních zaměstnanců atd. 
Jaroměřice byly zemědělskou obcí s převahou lesů. Při první pozemkové reformě byla rozdělena část 

dvora biskupického velkostatku a dvůr velkostatku Velké Opatovice. Koncem 19. století byla v obci 

továrna na zemědělské stroje Vymětal a výrobna lihovin. Na počátku 20. století se v obci uvádí 

továrna na výrobu umělých květin, cihelna, výrobny na cementové zboží, pila, mlýn, velkouzenářství, 

elektrárenské družstvo, konzum, hotel, záložna a pošta.  

2.5. Památky v obci 

Zámek 

Původně na místě zámku stála malá tvrz z počátku 16. století. Roku 1592 byla tato tvrz přestavěna  

na renesanční zámek. Z této doby také pochází vstupní portál a velmi hodnotná sgrafitová výzdoba.  

V horní části portálu je kamenný plastický erb roku Bílských z Kaříšova a český citát z Bible.  

Nad portálem mezi okny prvního patra byly pravděpodobně sluneční hodiny a po jejich stranách malé 

erby rodu Bílských z Kaříšova a rodu Lichnovských z Voštic. Přes celé průčelí jsou nad okny přízemí 

kruhové portréty členů rodu tehdejších majitelů zámku. V prvním patře byla kolem budovy dřevěná 

pavlač a na straně k vesnici zasklená veranda. Tuto stavbu Janu Blahoslavovi Bílskému umožnilo 

pravděpodobně dědictví po bratru Václavovi. Téhož roku (1592) byl také zbudován dvůr se sýpkou. 

Zámek sloužil jako panská rezidence až do roku 1735, kdy si noví majitelé zvolili za centrum panství 

Velké Opatovice s tamním zámkem. Budova zámku poté sloužila k hospodářským účelům a byla také 

pronajímána do soukromého vlastnictví. Po roce 1945 připadl zámek obci a slouží jako sídlo obecního 

úřadu a mateřské školy. 

Obrázek č. 2: Zámek Jaroměřice 

Zdroj: archiv Obecního úřadu  
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Poutní místo Kalvárie 

Kalvárie je poutní místo v římskokatolické farnosti Jaroměřice u Jevíčka v arcidiecézi olomoucké. 

Poutní místo se nachází jižním směrem na kopci dříve nazývaném Kadrmanka. Původně zde byl 

vystavěn roku 1664 dřevěný kříž jako ochrana proti řádění zlého ducha Kadrmana. Roku 1680 zde 

byla majitelem jaroměřického panství Františkem Juliem Šubířem vystavěna kaple jako poděkování  

za odvrácení morové nákazy a byla zasvěcena ochráncům proti moru: sv. Fabiánu, sv. Šebestiánu,  

sv. Rochu a sv. Rozálii. 

 

Obrázek č. 3: Poutní areál na Kalvárii 

Zdroj: archiv Obecního úřadu  

Jako poděkování za záchranu života své manželky při porodu, nechal František Michal Šubíř na místě 

kaple vystavět barokní kostel Povýšení Svatého Kříže. Na doporučení františkánského poutníka  

P. Jeronýma Veitha z Moravské Třebové, který se právě vrátil se Svaté země, byl kostel postaven jako 

kopie jeruzalémské Golgoty a roku 1713 vysvěcen. Jeho ústředním bodem je hlavní oltář s obrazem 

Vykupitele posvěcený v Římě.  Za hlavním oltářem je kaple, zvaná "Zahrada Getsemanská", kde jsou 

umístěné plastické reliéfy Krista a apoštolů  na hoře Olivové, mariánský obraz z 16. století  

a křtitelnice z dolního kostela Všech Svatých, vzácná památka z 15. století.  

V sousedství kostela na Kalvárii byla vystavěna fara s loretánskou kaplí z roku 1742. Na oltáři v Loretě 

je starobylá soška P. Marie loretánské, dovezené roku 1720 z italské Lorety. Pod kaplí je hrobka 

Augustiánů, kteří na Kalvárii v 18. století vedli duchovní správu. Fara je další významnou stavbou 

postavenou ve tvaru ondřejovského kříže. Barokní fara má tři křídla a mansardovou střechu. 

Do poutního areálu obehnaného vysokou zdí se vchází na západní straně po širokých kamenných 

schodech kovovou tepanou branou "Ecce homo", umístěnou mezi dvěma hranolovými plochými 

věžicemi. 
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Dalšími památkami, které jsou součástí Kalvárie: Kaple hrobu Panny Marie, Kaple hrobu Kristova, 

Kaple Betlémská, Kámen pomazání těla Kristova, Kalvárské zvony a Kalvárské hřbitovy. Podrobné 

informace o těchto památkách lze najít na odkazu:  

http://kalvarie-rkf.jaromericeuj.cz/index.php/historiekalvarie. 

 

Od 1. 7. 2018 je Poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárii v Jaroměřicích zapsán 

od seznamu Národních kulturních památek pod rejstříkovým číslem ÚSKP 441. 

 

Pozoruhodná je křížová cesta začínající od kostela Všech Svatých v samotné kapli, umístěné mimo 

kostel v západním roku ohrazení, nazývané "Pilátův dům". Pokračuje po svahu kalvárského 

kopce  kolem sedmi zastavení ke kostelu Povýšení Svatého Kříže. Na nádvoří kostela jsou zastavení  

ve formě obrazů, stejně jako poslední dvě zastavení umístěná v chrámu po obou stranách hlavního 

oltáře. Zvláštností této křížové cesty je pouze 11 zastavení, proto musela být také upravena 

pobožnost. Vnější zpodobnění není u všech zastavení stejné: zpočátku se jedná o kapli, poté 

pískovcové sloupy a nakonec obrazy.  

 
Kostel Všech Svatých 

Obrázek č. 4: Kostel Všech Svatých 

Zdroj: archiv Obecního úřadu  

 

Starobylý kostel leží uprostřed obce a byl postaven pravděpodobně ve 12. století jako gotická 

jednolodní stavba s věží. Kostel je tak nejstarší památkou v obci. Ve 13. století byl kostel přestavěn. 

Dodnes je zachována spodní část kostela a klenba sakristie. K nejhodnotnějšímu a nejstaršímu 

vnitřnímu vybavení patří náhrobní kámen s vyobrazením rytíře Jana z Linhartic z roku 1562, který 

sídlil na Jaroměřické tvrzi. Za Jana Bartodějského z Bartoděj byl kostel asi přestavěn v barokním 

slohu. Svědčí o tom zvon z roku 1611. Kromě jiného byly za této přestavby do boků lodi vestavěny 

dvě boční kaple. Okolo kostela se původně rozkládal obecní hřbitov. Dnes se na této trojúhelníkové 

ploše nachází v rozích socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1882, socha sv. Floriána a kříž z roku 1819.  

http://kalvarie-rkf.jaromericeuj.cz/index.php/historiekalvarie
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Na jaře 1942 byly na základě všeobecného nařízení odebrány na válečné účely tři zvony, které 

pocházely od broumovského zvonaře Oktáva Vintra, a byly pořízeny roku 1928 z darů jaroměřických 

občanů. 

Kostel několikrát vyhořel. Roku 1893 ho zasáhl blesk a značně poškodil. V roce 1911 musela být kvůli 

špatné statice zbořena a vystavěna do větších rozměrů vstupní chodba kostela. Při poslední opravě 

roku 1999 byly ve věžní báni nalezeny doklady vložené při předešlých opravách roku 1767 a roku 

1904. Šlo o dobové mince a dvě listiny s poselstvím budoucím generacím.  

 

Sousoší Cyrila a Metoděje 

K oslavám milénia smrti Metoděje roku 1886 se v obci postavilo důstojné sousoší Cyrila a Metoděje, 

díky tomu, že se místní občané domnívali, že na své pouti do Čech, se Cyril s Metodějem zastavili  

na území dnešní obce.   

 

Obrázek č. 5: Sousoší Cyrila a Metoděje a kamenný kříž 

Zdroj: archiv Obecního úřadu 

 

Kamenný kříž 

Dle tradovaných pověstí stojí v železné ohrádce údajně prastarý kamenný kříž, obrácený čelem  

k západu, spojovaný s cyrilometodějskou tradicí v Jaroměřicích. Kříž je zhotoven z načervenalého 

pískovce, jehož původ není znám. Na přední straně je pět výrazných rýh údajně symbolizujících pět 

ran Kristových.  

 

 

Rovnerovo velkouzenářství 

Uzenářství Eduarda Rovnera a jeho synů bylo založeno 1880 a profitovalo z potřeb návštěvníků 

kalvárských poutí. Brzy se zvětšilo na velkouzenářství a zřídilo si filiálky v Brně, Olomouci, Jevíčku  

a Prostějově. Eduard Rovner rozšířil výrobu roku 1889 zakoupením vedlejšího Fišerova gruntu. 

Výrobky s názvem "Vývoz šunek a parostrojní uzenářství Eduard Rovner v Jaroměřicích u Jevíčka"  

se tehdy vyvážely až za zemské hranice, hlavně do Vídně. Roku 1949 převzala podnik Jednota. Dále  
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se zde poráželo a vyráběly se masné výrobky, ale od roku 1958 zde byla zřízena prodejna potravin. 

Dnes se tu nachází z části soukromý dům a zčásti prodejna textilu. 

 
 Obrázek č. 6: Vila Eduarda Rovnera  

Zdroj: archiv Obecního úřadu 

 

Památník letců 

Byl vystavěn na počest 7 československých letců, kteří zde roku 1949 zahynuli.  

 

Obrázek č. 7: Památník letecké havárie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: archiv Obecního úřadu 
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3.  Obyvatelstvo 

3.1. Demografický vývoj obce 

3.1.1. Vývoj obyvatelstva v obci 

 
Při prvním sčítání lidu roku 1869 měla obec Jaroměřice 1 911 obyvatel. Za posledních 147 let 

překročil počet obyvatel hranici 2 000 pouze v roce 1910. O 40 let později můžeme sledovat pokles 

obyvatelstva pod hranici 1 500. Je to zřejmě dáno vystěhováním původních obyvatel po konci druhé 

světové války.  Od roku 1961 má demografický vývoj obce pouze sestupnou tendenci. Během 20 let 

obec přišla o 252 obyvatel. V 80. letech počet obyvatel stagnuje, ale v 90. letech přišla nová vlna 

úbytku obyvatel, která pokračovala i další dekádu po roce 2000. Celkem jde o cca 120 lidí. Za poslední 

čtyři roky demografický vývoj stále mírně klesá, byť obec disponuje stavebními pozemky i novými 

nájemními byty. 

Graf č.  1: Počet obyvatel v letech 1869 - 2020  

 

Zdroj: Historický lexikon obcí 1869 – 2011 a data obecního úřadu 

Přirozený přírůstek a saldo migrace 

Přirozený přírůstek je rozdíl mezi počtem obyvatel narozených a zemřelých. Na grafu č. 2 můžeme 

sledovat od roku 2005 hodnoty přirozeného přírůstku.  Pouze v letech 2005, 2007 a 2009  

se přirozený přírůstek pohybuje v kladných číslech. V ostatních letech se jedná o zápornou hodnotu. 

Znamená to tedy, že se nelze spoléhat na zvýšení počtu obyvatel díky nově narozeným dětem. 

V číslech grafu se odráží i fakt, že věkový průměr obyvatel Jaroměřic je poměrně vysoký. Čísla nám 

navíc zkreslují i klienti Domova na Kalvárii. Někteří z nich mají v naší obci trvalý pobyt a tak  

se započítávají do statistik. 

Graf č.  2: Přirozený přírůstek obyvatel v letech 2005 – 2019 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ 
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Saldo migrace je rozdíl mezi obyvateli odstěhovanými z obce a nově přistěhovanými do obce. V první 

dekádě po roce 2000 převažují obyvatelé, kteří se z obce odstěhovali. Ve druhé dekádě se situace 

mírně zlepšila. Na grafu je zřetelně vidět, kdy se v obci obsadila poslední volná stavební místa. V roce 

2019 vylepšilo situaci uvedení nového bytového domu do provozu. Vývoj by měl pokračovat v tomto 

pozitivním a žádoucím trendu i proto, že jsou od konce roku 2020 k dispozici nová stavební místa.  

Nejvíce přistěhovalých občanů je v letech 2006, 2015 a v roce 2016. Naopak nejmenší počet 

přistěhovalých byl v roce 2008. Nejméně vystěhovalých obyvatel můžeme sledovat v roce 2013, 

nejvíce to bylo v roce 2016. V posledních třech letech se počet vystěhovalých pohybuje v počtu mezi 

20 – 40 občany, což je velké číslo, ale trend je klesající. Počet přistěhovalých se pohybuje ve stejném 

intervalu, ale trend je naopak rostoucí, což je pro obec pozitivní ukazatel. 

 

Graf č.  3: Saldo migrace v letech 2005 - 2019 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ 
 

Další graf č. 4 poukazuje na křivku celkového přírůstku obyvatel, která kopíruje křivku salda 

migračního přírůstku. Z tohoto grafu je patrné, že budoucí stoupající demografický vývoj obyvatel 

v obci je zcela závislý na migračním přírůstku. Přirozený přírůstek obyvatel se pohybuje povětšinou 

v záporných hodnotách. Nicméně i křivka celkového přírůstku není zcela příznivá za posledních 15 let.  

 

Graf č.  4: Vývoj celkového přírůstku v letech 2005 – 2019 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ 
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V současné době k  17. 12. 2020 žije v obci 1 169 obyvatel v 480 domech. Z toho v místní části Nový 

Dvůr je to 54 obyvatel v 36 domech.   

Po srovnání vývoje počtu obyvatel v Jaroměřicích s většími územně samosprávnými celky (viz graf  
č. 5) je vidět, že obci Jaroměřice demografická křivka v posledních dvou letech stoupá na rozdíl  
od celkového počtu obyvatel ORP Moravská Třebová, která od roku 2010 strmě klesá. Je to dobrý 
ukazatel pro obec Jaroměřice i pro příští roky, díky aplikaci prorůstové politiky formou zřízení  
a následného nabídnutí stavebních pozemků zájemcům o bydlení v obci.  
 
Graf č.  5: Srovnání vývoje počtu obyvatel s vyššími samosprávními celky 

 
   Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ 

3.1.2. Struktura obyvatelstva 

Strukturu obyvatelstva lze rozdělit podle pohlaví, věku a vzdělání. 

Z grafu č. 6 je patrné, že počet žen od roku 2006 do roku 2010 převyšoval nad počtem mužů. Od roku 

2010 se situace obrátila a doposud počet mužů převyšuje nad počtem žen.  

Graf č.  6: Struktura obyvatelstva dle pohlaví v letech 2006 -2019 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ 
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Vývoj věkové struktury obyvatelstva lze sledovat na grafu č. 7, kde je zřejmé, že počet obyvatel 

v produktivním věku (15 – 64 let) zvolna klesá a počet obyvatel nad 65 let mírně stoupá. Věková 

skupina dětí (0 – 14 let) má mírnou tendenci klesat.  

Graf č.  7: Vývoj věkového složení obyvatelstva v letech 2006 - 2019 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ 

 

Graf č. 8 poukazuje na srovnání věkového průměru obyvatel obce Jaroměřice s vyššími územně 

samosprávnými celky. Z grafu je patrné, že věkový průměr obce je vyšší než mají ostatní samosprávné 

celky. Ale stejně jako ostatní územně samosprávné celky má věková struktura obyvatelstva 

vzestupnou tendenci.  

 

Graf č.  8: Porovnání věkového průměru s vyššími územně samosprávními celky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování; ČSÚ 
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s vyučením. Jaroměřice se dle SLDB 2011 neodchylují co do vzdělanostní struktury obyvatelstva v 

porovnání s hodnotami za Pardubický kraj a celou ČR.  Velké procento se může zdát u počtu obyvatel 

se základním vzděláním + neukončené vzdělání a naopak malé procento vysokoškoláků oproti 

republikovému průměru. 

 Tabulka č. 2: Obyvatelstvo od 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání k roku 2011 

 
Základní 
vzdělání + 
neukončené 

Střední + 
vyučení 

Úplné 
střední 

Nástavbové 
+ vyšší 
odborné 

Vysoko-
školské 

nezjištěno 

Jaroměřice 24,5 % 44,8 % 22,9 % neuvedeno 6,4 % 1,7 % 

Pardubický kraj 18,3 % 36,6 % 26,9 % 4,2 % 9,9 % 4,1 % 

Česká republika 18,1 % 33,0% 27,1 % 4,1 % 12,5 % 5,3 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ, SLDB 2011 

3.2. Sociální situace v obci 

V obci nejsou evidovány národnostní menšiny. Z celkového počtu obyvatel se v obci nachází cca 2 % 

obyvatel, které lze zařadit do kategorie sociálně slabších. Jedná se především o nezaměstnané 

obyvatele a důchodce. Problém s těmito obyvateli Obecní úřad řeší ve spolupráci se sociálními 

pracovníky města Jevíčka a obce s rozšířenou působností – města Moravská Třebová. V současné 

době je obec Jaroměřice veřejným opatrovníkem dvou klientů.  

3.3. Spolková činnost 

V obci se nachází několik spolků: 

 

 TJ Jaroměřice 

Je součástí Regionálního sdružení sportů Svitavy, z. s. a České unie sportu. Vznik TJ Jaroměřice  

se datuje do 27. 7. 1992. TJ má tři oddíly fotbalový -72 členů - mužstvo přípravky, žáků, dorostu  

a mužů, tenisový - 16 a turistický – 26. 

Obhospodařuje 2 fotbalová hřiště, 3 tenisové kurty, 1 volejbalový, plochu pro zimní kluziště a 100 m 

atletickou dráhu s doskočištěm.  Jako zázemí slouží administrativní budova s klubovnou pro turistický 

oddíl, klubovnou a šatnou pro tenisový oddíl, dvěma kabinami pro fotbalový oddíl a jednou  

pro rozhodčí a společným prostorem - velká společenská místnost s výčepem, pro cca 60 -70 lidí. Celý 

objekt prošel významnými stavebními úpravami – renovací fotbalových šaten, výměnou oken  

a zateplením obvodového pláště. 

 

Sbor dobrovolných hasičů 

Sbor dobrovolných hasičů Jaroměřice byl založen v roce 1875. K dnešnímu dni má 41 členů.   

Je nositelem medailí za příkladnou práci, za zásluhy a medaile Svatého Floriána. Má dva prapory – 

jeden z roku 1891 a druhý z roku 2015. V současné době se mu nedaří pracovat s mládeží – chybí 

vedoucí. Členové sboru se účastní většiny akcí v obci a pomáhají při zajištění bezpečnosti účastníků. 

Každoročně pořádají ples a soutěže různých úrovní. Pomáhají i na takových akcích jako jsou 

mistrovství republiky (zajištění stravování v Trutnově 2015) a mistrovství světa (2014 Svitavy, 2016 

Ostrava). Samozřejmě se aktivně podílí na akcích okresu a kraje. V době korovavirové pandemie  

 



18 Program rozvoje obce Jaroměřice pro období 2021 - 2027 
 

pomáhali členové jednotky s distribucí ochranných pomůcek v Pardubickém kraji. Jednotka SDH, 

kterou zřizuje obec, je složena výhradně z  členů Sboru dobrovolných hasičů a má ve výbavě: 

cisternovou automobilovou stříkačku CAS 32 na podvozku TATRA 148, od roku 2019 nový dopravní 

automobil FORD TRANSIT, plovoucí čerpadlo NIAGARA 1500l/min, dýchací přístroje SATURN. 

 

Český zahrádkářský svaz 

ZO ČZS Jaroměřice čítá 34 členů, 7 čestných členů a 6 mladých zahrádkářů, kteří se schází jednou 

týdně. Svaz pořádá každoročně čtyři akce: Jarní výstavu s burzou přebytků, Letní zahrádkářské 

slavnosti – se soutěží o nej aranžmá, Podzimní výstavu ovoce a zeleniny, společně s burzou přebytků 

a Vánoční výstavu, letos se soutěží pro ZŠ a MŠ – na téma česká Vánoční výzdoba. Každý rok 

vyhlašujeme také fotosoutěže – letos na téma Česká vánoční a adventní výzdoba a Nejkrásnější 

rozkvetlé okno, terasa, předzahrádka.  

Spolek vlastní Dům zahrádkářů, kde se pořádají výstavy, besedy a kde probíhá klubová činnost.  

Členové spolku se věnují práci s mládeží. Děti jezdí na různé soutěže - např. soutěž Mladý zahrádkář, 

kde se v minulosti umístily i na předních místech v krajských i celostátních kolech. Součástí Domu 

zahrádkářů je i moštárna, která slouží členům svazu i široké veřejnosti. 

 

Kynologický klub 

Kynologické klub Jaroměřice funguje v obci víc jak 25 let a k dnešnímu dni má 20 členů. Věnuje  

se sportovní kynologii a výcviku psů jak podle Národního zkušebního řádu, tak i Mezinárodního 

zkušebního řádu. Na kynologické cvičiště dojíždí lidé z širokého okolí. Členové se zabývají výcvikem  

a výchovou psa jakéhokoliv plemene, pomáhají psa připravit na výstavu, na závody anebo na zkoušky. 

Provádí ukázky výcviku pro veřejnost. Dále se věnují agility a cvikům z disciplíny "tanec se psem". 

Výcvik se koná každou neděli a pravidelně se ho účastní i zájemci z řad široké veřejnosti, kteří nejsou 

členy klubu. Kynologové mají zázemí v klubovně na kynologickém cvičiti s rozsáhlým přírodním 

prostorem určeným k výcviku.  

 

Včelaři 

Spolek sdružuje 27 členů, kteří se starají o 220 včelstev umístěných v katastrálním území Jaroměřice. 

 

Myslivecké sdružení 

Spolek patří k nejtradičnějším nositelům kulturně společenského života v obci. Vytváří hodnoty 

společenství mezi tradicemi a současností. Založen byl již v roce 1950, což připomíná pomník  

sv. Huberta v centru obce, odhalený a financovaný myslivci při příležitosti padesátiletí sdružení. 

V současnosti hospodaří na téměř dvanácti stech hektarech polních a lesních pronajatých pozemků  

a jeho členy je necelá dvacítka myslivců. Spolek vykonává právo myslivosti plně v souladu se všemi 

zákonnými povinnostmi, nezastupitelnou roli sehrává při ochraně životního prostředí v regionu, péči 

o chov a ochranu volně žijící zvěře, práci s mládeží či spolupráci s nemysliveckou veřejností. V rámci 

České republiky patří mezi nejlepší k oblasti myslivecké kynologie, pořádají prestižní memoriál. 

Jaroměřičtí myslivci sehrávají výraznou roli při prezentaci mysliveckých tradic, kultury a literatury 

v rámci České republiky, úzce spolupracují s Klubem autorů při ČMMJ, podílejí se na kontaktech 

s myslivci Visegrádské čtyřky, především přáteli slovenskými. 

 

Sbor pro občanské záležitosti 

Sbor pro občanské záležitosti v Jaroměřicích má v současné době celkem 12 členek. Zajišťuje 

každoročně vítání občánků, besedu s důchodci, jarní trhy, adventní trhy, případně svatební obřady. 



19 Program rozvoje obce Jaroměřice pro období 2021 - 2027 
 

Úzce spolupracuje s místní knihovnou a základní školou, podílí se na organizaci různých kulturních  

a zábavných akcí určených pro děti i dospělé. Vede evidenci občanů starších osmdesáti let a vždy  

je potěší milým přáníčkem k narozeninám.  

 

Klub patchworku a klub paličkované krajky 

Podnětem ke vzniku Klubu patchworku byla v roce 2007 výstava patchworku Renaty Edlmanové  

z Litomyšle. Nabídla předat své zkušenosti v kurzu. Několikrát do Jaroměřic zajížděla a patchwork  

si tak získával mezi účastnicemi kurzů stále větší oblibu.  Děvčata  se v posledních letech už schází 

samostatně ve volných dílnách jednou za dva měsíce. Stálá členská základna čítá 8 žen, dílen se ale 

účastní i začátečnice. Za dobu působnosti vystavily již 3x svá velkorozměrová i drobná díla   

v jaroměřické výstavní síni Centra života a podnikání. 
Klub paličkování rovněž začal výstavou paličkované krajky a malovaného hedvábí výtvarnice ing. Ivy 

Vanžurové v roce 2008. Přihlásilo se zprvu 5 žen, které se chtěly tuto starou techniku naučit. Paní 

Vanžurová založila kurz,  který v Jaroměřicích probíhá pravidelně první neděli v měsíci již devátý rok. 

Pro toto jemné řemeslo se vytvořilo skvělé zázemí a v létě zde pravidelně probíhá týdenní nebo  

i čtrnáctidenní škola paličkování, kde se sjíždějí ženy z celé republiky. Jaroměřický klub čítá 8 stálých 

členek a k nim se krajkářky přidávají i odcházejí. 
Jemné krajkové "pavučinky" lektorky Ivy Vanžurové a jejích žákyň už taky měli možnost v průběhu let 

několikrát zhlédnout v Jaroměřicích hosté výstavní síně. 

 

3.3.1. Spolupráce s obcí 

 
Obec a spolky spolupracují velice dobře. Obec spolkům přispívá na jejich činnost formou 

veřejnoprávních smluv, naopak spolky pomáhají obci např. s jarním úklidem, ocenitelná je také práce 

s mládeží a dětmi. Samotná obec pracuje s dětmi prostřednictvím školy, Obecní knihovny, děti chodí 

vystupovat v rámci školy do Domova na Kalvárii (domov pro seniory). Pro děti a mládež se pořádají 

besedy, výstavy, tvořivé dílny a mnoho dalšího.  

 

3.4. Informovanost občanů 

Občané jsou informování prostřednictvím Zpravodaje, rozhlasu, úřední desky, webových stránek  

a facebooku.  Dále potom pomocí aplikace Mobilní rozhlas. 
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4. Hospodářství 
 

4.1. Ekonomická situace 
 

K 31. 12. 2015 v obci působilo celkem 184 registrovaných podniků, z toho bylo zjištěno 83 aktivních 

podniků.  Jedná se o fyzické i právnické osoby. Podle tabulky č. 3 je nejvíce zastoupen velkoobchod, 

maloobchod a opravy a údržba motorových vozidel, stavebnictví a průmysl.  

 

Tabulka č. 3: Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti k 31. 12. 2015 

  

Registrované 
podniky 

Podniky se 
zjištěnou 
aktivitou 

 
Registrované 
podniky 

Podniky se 
zjištěnou 
aktivitou 

Zemědělství, 
lesnictví, rybářství 

13 6 
Činnosti v oblasti 
nemovitostí 

2 1 

Průmysl celkem 25 13 
Profesní, vědecké 
a technické 
činnosti 

9 6 

Stavebnictví 33 15 

Veřejná správa a 
obrana, povinné 
sociální 
zabezpečení 

2 2 

Velkoobchod a 
maloobchod; opravy 
a údržba 
motorových vozidel 

51 17 Vzdělání  4 1 

Doprava a 
skladování 

4 1 
Zdravotní a 
sociální péče 

1 1 

Ubytování, 
stravování a 
pohostinství 

5 4 
Kulturní, zábavní 
a rekreační 
činnosti 

1 1 

Informační a 
komunikační činnosti 

1 1 Ostatní činnosti 17 10 

Peněžnictví a 
pojišťovnictví 

13 4 Celkem 184 83 

Zdroj: ČSÚ 

 

Na území obce je výrobna nábytku, která zaměstnává cca 30 zaměstnanců, výrobna těstovin se 3 

zaměstnanci, dvě restaurační zařízení po jedenácti a třech zaměstnancích a prodejna potravin  

se čtyřmi zaměstnanci a Večerka o dvou zaměstnancích. 

V obci jsou dále provozovny služeb – pošta, kadeřnictví, kosmetika, masáže, prodejna obnošeného 

šatstva a bazar nábytku. 

 

Tabulka č. 4: Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2015 

  
Registrované podniky 

Podniky se zjištěnou 
aktivitou 

Fyzické osoby 160 68 

FO podnikající dle živnostenského zákona 143 62 

FO podnikající dle jiného než živnostenského 
zákona 

15 6 
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Zemědělští podnikatelé 2 x 

Právnické osoby 24 15 

Obchodní společnosti 9 6 

Akciové společnosti x x 

Družstva x x 

Celkem 184 83 

Zdroj: ČSÚ 

Obec má pro využití komerčních služeb prostory v domě č. p. 200, kde je provozovna kadeřnictví  

a kosmetiky.  Další prostory pro komerční využití nejsou momentálně k dispozici.  Stejně tak obci 

chybí pozemkové úpravy a digitalizace katastru. Obojí úpravy byly zahájeny, ovšem díky covidové 

pandemii se ukončení prací protahuje. 

 

4.2.  Trh práce 

Podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo z celkového počtu obyvatel ekonomicky aktivních 

44,7 % obyvatel.  Z toho 37,4 % obyvatel bylo zaměstnaných a 7,3 % tvoří nezaměstnaní.  Ekonomicky 

neaktivní obyvatelstvo činilo 52,7 % a je složeno z větší částí z nepracujících seniorů a dětí, žáků  

a studentů. Jak je možné vidět z tabulky č. 5, ekonomicky aktivní obyvatelé byli v roce 2011 

v menšině. Bohužel se jedná o údaje z posledního SLDB a nové nejsou prozatím známé. Podle vývoje 

počtu obyvatel a věkové struktury obyvatelstva nelze ale prozatím předpokládat, že by se v obci 

tento stav zlepšil. 

Obyvatelé obce dojíždí za prací do sousedního města Jevíčka – 3,5 km; nedalekých Velkých Opatovic -

6 km; do Boskovic – 19 km; do Moravské Třebové – 20 km; do Svitav – 31 km a do Brna – 60 km.   

 

Tabulka č. 5 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo k 26. 3. 2011 

Ekonomická aktivita 
Obyvatelstvo celkem v tom 

abs. % muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 1 197 100 613 584 

Ekonomicky aktivní 535 44,7 314 221 

v tom 

Zaměstnaní 448 37,4 272 176 

v tom 

zaměstnanci, zaměstnavatelé, 
samostatně činní, pomáhající 

422 35,3 261 161 

pracující studenti a učni 4 0,3 1 3 

pracující důchodci 14 1,2 10 4 

ženy na mateřské dovolené 8 0,7 - 8 

Nezaměstnaní 87 7,3 42 45 

v tom 
hledající první zaměstnání 16 1,3 6 10 

ostatní nezaměstnaní 71 5,9 36 35 

Ekonomicky neaktivní 631 52,7 284 347 

v tom 

nepracující důchodci 366 30,6 147 219 

ostatní s vlastním zdrojem obživy 19 1,6 4 15 

osoby v domácnosti, děti předškolního 
věku, ostatní závislé osoby 

75 6,3 41 34 

žáci, studenti, učni 171 14,3 92 79 

Nezjištěno 31 2,6 15 16 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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V jarních a letních měsících počet nezaměstnaných osob klesá a nástupem podzimu a zimy zase roste. 

Je to dáno vlivem sezonních prací ve stavebnictví a zemědělství. Dle dostupných údajů z ČSÚ od roku 

2009 celkový počet nezaměstnaných osob klesá. Z těchto údajů také lze vyčíst, že skoro polovina 

osob z počtu nezaměstnaných je v evidenci na Úřadě práce vedená více než rok.   

 

Graf č. 9 poukazuje na vývoj míry nezaměstnanosti od roku 2009. Samotná obec Jaroměřice  

je na tom lépe, co do počtu nezaměstnaných, než celé území ORP Moravská Třebová na přepočet 

obyvatel.  

Je potřeba brát ale v potaz, že od ledna 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí definovalo nový 

ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR – Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl 

dosažených uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku, na rozdíl 

od ukazatele Míra registrované nezaměstnanosti, který vyjadřoval všechny uchazeče o zaměstnání 

pouze k ekonomicky aktivním osobám do konce roku 2012. 

 

Graf č.  9: Porovnání věkového průměru s vyššími územně samosprávními celky 

 

Zdroj: MPSV; vlastní zpracování 

 

Obec se snaží každoročně zaměstnat pracovníky na veřejně prospěšné práce. Jde o občany 

registrované na Úřadě práce. V roce 2015 tak zaměstnala 15 osob, v roce 2016 to je 7 osob. 

Problémem začínají být nově nastolené podmínky pro přijetí těchto pracovníků vůči obci. Obec dnes 

nemůže zaměstnat vyzkoušené pracovníky, ale musí tyto osoby měnit. To přináší problémy 

v organizování práce a ve spolehlivosti zaměstnanců. 

 

4.3. Cestovní ruch 

Za velký potenciál cestovního ruchu v obci lze uvést fakt, že obec disponuje památkou zapsanou  

na Indikativním seznamu Národních kulturních památek. Jde o poutní místo Kalvárie, konkrétně  

o kostel Povýšení sv. Kříže a faru, křížovou cestu. Na Kalvárii se každoročně koná pouť v měsíci září,  

a to kolem svátku Povýšení sv. Kříže. Samotné místo láká turisty z celého okolí.  
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Obec se dále může pochlubit těmito kulturními památkami: Kostel Všech Svatých, zámek, sousoší 

Cyrila a Metoděje přímo na návsi se smírčím křížem Cyrilometodějským.  

Dále jsou tu historické vily: Rovnerovo uzenářství, Vystavělova vila, vila MUDr. Skřipského a vila 

MUDr. Žáka.  

Z drobných památek jsou to pomníky padlým ze světových válek a pomník padlých letců, v jehož 

blízkosti se nachází nově zbudované rybníčky.  

Podrobné informace o poutním místu Kalvárie a dalších kulturních památkách jsou popsány 

v kapitole 2.3 Památky v obci. 

 

Ubytovací a stravovací služby v obci zastupují dvě restaurace s ubytováním.  

Restaurace u Trojanů nabízí 60 lůžek v pokojích a 130 míst v restauraci. Mimo pořádání klasických 

společenských akcí nabízí tato restaurace s penzionem také školící místnost. 

Hanácká Krčma disponuje 4 pokoji s celkovou ubytovací kapacitou 13 lůžek.  

 

Podporou cestovního ruchu v obci je také procházející cyklotrasa č. 505 vedoucí ze Skelné Huti  

do Městečka Trnávky. 
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5. Infrastruktura 

5.1.  Technická infrastruktura 

Vodovod 

Délka vodovodního řádu na celém katastru obce je 18,574 m. V Jaroměřicích je to včetně přívodu 

z VDJ Biskupice 15,525 m; v místních částech Nový Dvůr 1,796 m, Nádraží 1,253 m. Vodovodní řád tak 

pokrývá celou obec kromě samoty Podhájský mlýn a lokality Suchý dvůr. Vodovodní řád je z 60. let 

z litiny, ale v současné době probíhá jeho obnovení a nahrazuje se plastovým vedením. Obnovení 

proběhlo v místních částech Čtvrtničky, Vidléky, pod hřbitovem, na nádraží, od ČOV po křižovatku  

u kostela, k zastávce autobusů u restaurace a na návsi směrem ke Chmelníku. 

Kvalita vody je dobrá. Obec je zásobována ze dvou zdrojů – zářezy Červená Skala – vydatnost Q = 3,01 

1/s a prameniště Klučanina – dvě studny s pramenní jímkou o vydatnosti Q = 1,501 l/s. Záložním 

zdrojem je studna Biskupice o vydatnosti Q = 15,01 l/s. Společným přívodním řadem ze zdrojů 

Červená skála a Klučanina voda natéká do čerpací stanice Nový Dvůr, s akumulací o objemu 23 m3, 

s maximální hladinou 393,75 m.n.m. Poté je voda jednak čerpána do vodojemu Nový Dvůr a jednak 

gravitačně přes obec Jaroměřice plní vodojem Za dvory. Z vodojemu Nový Dvůr je zásobená místní 

část obce Nový Dvůr. Vlastní obec Jaroměřice je rozdělena na 3 tlaková pásma. Jedno tlakové pásmo 

je zásobováno gravitačně z vodojemu Za dvory – jedná se o cca 2/3 obce, zbylá část je ovládána přes 

ATS Za dvory, která je umístěna v armaturní komoře vodojemu. Třetí tlakové pásmo – poutní místo 

Kalvárie a Domov na Kalvárii je zásobeno z AT stanice „Kalvárie“ s akumulací 63 m3. 

V posledních letech se prohlubovalo období sucha, a to se projevilo i na kvalitě a vydatnosti zdrojů 

v prameništi Klučaniny a Červená skála. Proto provozovatel vodovodu – firma VHOS Moravská 

Třebová - nechal zpracovat hydrogeologický posudek. Vytipovali se tak další možnosti zdrojů pitné 

vody pro naši obec. Do budoucna předpokládáme, že najdeme finanční zdroje na provedení 

zkušebních vrtů. V případě problémů na současných zdrojích lze pitnou vodu dodávat gravitačně 

z vodojemu Biskupice.  

 

Kanalizace 

První kanalizace byla vybudována v roce 1954 a postupně se budovala v jednotlivých částech obce. 

Od roku 1990 byla do provozu uvedena čistírna odpadních vod. Obec má tak částečně vybudovanou 

kanalizaci s napojením na čistírnu odpadních vod. V současné době dochází k výměně dožité 

betonové kanalizace za plast. Výměna je hotová v místních částech Čtvrtničky, Vidléky,  

pod hřbitovem, na nádraží, od ČOV po křižovatku u kostela, k zastávce autobusů u restaurace  

a na návsi směrem ke Chmelníku. Dnes je přibližně 80% domácností napojeno na obecní kanalizaci. 

Nejsou odkanalizované místní části Nový Dvůr, dvě samoty Podhájský mlýn a horní mlýn a místní část 

nádraží a Suchý dvůr. V roce 2020 byla podána žádost na změnu Plánu rozvoje vodovodu a kanalizace 

v místní části Nový Dvůr. Změna byla schválena a v  následujícím roce bude zpracována projektová 

dokumentace na realizaci systému domovních čistíren odpadních vod pro Nový Dvůr.  

 

Plynofikace 

V roce 1999 byla obec plynofikovaná.  Většina domácností si pořídila plynové topení. V současné 

době nelze odhadnout kolik domácností je primárně vytápěno plynem, protože spousta z nich přešla 

nárůstem ceny za plyn na tuhá paliva, konkrétně dřevo. Dle statistiky z roku 2011 (SLDB) využívalo 

primárně vytápění plynem celkem 240 domácností.  
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Elektrifikace 

Obec Jaroměřice je napájena z transformovny 110/22 kV TR Velké Opatovice, z rozvodny R 22 kV, 

z linky  VN2203. Provozovatel sítě je ČEZ Distribuce a.s. Sloupy elektrického vedení na katastru obce 

jsou betonové. pouze Výhledové požadavky pro zásobování elektrickou energií budou pokryty  

ze stávajícího vedení VN 22 kV. 

 

Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení je rozvedeno po celé obci i v místních částech – Nový Dvůr a nádraží. Pouze samota 

Podhájský mlýn směrem na Boskovice je bez osvětlení. V posledních třech letech došlo k výměně 

světelných zdrojů za méně energeticky náročné. Většina světel je umístěna na stožárech veřejného 

osvětlení, některá na sloupech elektrického vedení.  

 

Rozhlas 

V současné době je v obci zaveden bezdrátový rozhlas pořízený z dotace na Protipovodňová opatření 

obce Jaroměřice. Nyní je rozhlasem pokryto celé území obce, včetně místních částí Nový Dvůr  

a nádraží. 

 

Internet 

V obci je pokryto cca 95% domácností internetem. Obyvatelstvo využívá služeb 3 firem provozující 

internetové připojení a služeb mobilních operátorů. Obec má 100% pokrytí obydlené části mobilními 

operátory T-mobile, O2 i Vodafone.  

 

Nakládání s odpady 

Od roku 2014 má obec Jaroměřice svůj sběrný dvůr. Občané sem mohou celoročně dovážet 

velkoobjemový, tříděny odpad, BRKO a nebezpečný odpad.  Otevírací doba sběrného dvora  

je ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne. Mimo dvůr je v obci osm stanovišť pro kontejnery  

na sklo, plast, papír, kov, elektrozařízení, oděvy a biologický odpad (BRKO). Obec je zapojena  

do systému EKOKOM.  

Obec Jaroměřice se stala v listopadu 2017 jedním ze zakládajících členů Dobrovolného svazku obcí 

Technické služby Malá Haná. DSO TSMH k červenci 2020 zajišťuje svoz, třídění a likvidaci odpadů 

vzniklých na území 51 obcí regionu Malá Haná. Od července 2020 je v obci zaveden systém DOOR-

TO-DOOR (svoz tříděných odpadů přímo od domu). Dále bylo mezi občany rozděleno 300 ks 

kompostérů na biologicky rozložitelný odpad. Osvěta v oblasti odpadového hospodářství a aktivní 

přístup obyvatel obce ke třídění dovedl obec k ocenění v soutěži Perníková popelnice za rok 2018 –  

3. místo v kategorii obcí do 2 000 obyvatel.  V rámci nakládání s odpady v obci spolupracuje obec dále 

s firmami Remat Letovice, Suroviny Smékal Moravská Třebová, Sklárny Morávia Úsobrno, 

Kompostárna Víska u Jevíčka, Asekol, Elektrowin, Ekobat a REMA. 

 

5.2. Dopravní infrastruktura 

Komunikace 

Obec Jaroměřice neleží na žádném výhodném hlavním tahu. Obcí prochází jedna komunikace druhé  

a pět komunikací třetí třídy. Komunikace II/371 umožňuje spojení obce Jaroměřice se sousedním 

městem Jevíčkem na západě a na severu s obcí Biskupice. Po 17 km se lze v obci Linhartice z této 

komunikace, napojit na komunikaci I/35. Tudy se lze dostat autem na Olomouc nebo Hradec Králové.  
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Komunikace III. třídy jsou III/36613 směr na Úsobrno a Horní Štěpánov;  III/36620 směr Šubířov, 

Konice; III/3741 směr Uhřice, Boskovice. Touto komunikací se po 25 km lze napojit na komunikaci 

I/43 vedoucí na Brno. Další komunikace III/36615 je směr na Velké Opatovice a III/3743, která spojuje 

komunikace III/3741 a III/36616. 

Komunikace na katastru obce jsou v majetku Pardubického kraje. O jejich správu se stará Správa  

a údržba silnic Pardubického kraje.  

 

Délka místních komunikací dle pasportu komunikací je 7 853 m. 25 % z této délky jsou komunikace 

nové nebo v dobrém stavu. Zbývající část komunikací vyžaduje opravy. Tyto opravy jsou závislé  

na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v obci.  

Zimní údržbu místních komunikací provádí zaměstnanci obce pomocí obecního traktoru  

a posypového vozu.  

 

Dopravní intenzita v obci nepřesahuje 1000 vozidel / 24 hodin dle posledního sčítání dopravy v roce 

2010. Na komunikaci II/371 je to rozmezí 0 – 500 vozidel / 24 hodin. A na komunikaci III/36620  

je to 501 – 1000 vozidel / 24 hodin.  

 

5.2.1.  Bezpečnost na komunikacích 

 

Cyklostezky a cyklotrasy 

Jaroměřicemi prochází cyklotrasa č. 505 vedoucí ze Skelné Huti do Městečka Trnávky (Skelná Huť  - 

Suchý – Úsobrno – Nový Dvůr – Jaroměřice – Chornice – Unerázka – Mezihoří – Městečko Trnávka).  

Cyklostezka v obci není. Dle požadavků občanů (viz dotazníkové šetření) by bylo dobré zbudovat 

cyklostezku z Jaroměřic do Jevíčka. Obec Jaroměřice v tomto směru některé kroky již provedla, ale 

zatím se jedná pouze o ideu. 

 

Parkovací místa 

Parkovací místa jsou v obci vytvořena před prodejnou jednoty – cca 15 míst a u sportovní haly – cca 

20 míst. Parkovat osobní automobily lze i na návsi před domem č.p. 200. Svoje parkovací místa má 

obecní úřad pro 2 automobily, základní škola pro 8 automobilů, firma MONARC a volnočasový areál 

pro 3 automobily.  Parkovací místa chybí na Kalvárii. Obtížně se parkuje v některých uličkách obce 

z důvodu kopcovitého terénu a nedostatečné šířky ulice.  

Je zpracovaná projektová dokumentace, včetně stavebního povolení, na novou místní komunikaci  

od Hanácké Krčmy k zahradám č. p. 200 včetně nových 15 parkovacích míst. 

 

5.3. Dopravní obslužnost 

Obec je zapojena do Integrovaného systému IREDO Pardubického kraje.  

 

Pro občany je nejdůležitější doprava do/z nedalekého města Jevíčka a Moravské Třebové.  V tabulce 

č. 5 je uveden počet spojů z/do Jaroměřic z/do obou měst.  
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Tabulka č. 6: Počet spojů k 31. 12. 2020 

počet spojů do Moravské Třebové do Jevíčka z Moravské Třebové z Jevíčka 

všední den 14 31 14 32 

Sobota 3 5 3 5 

Neděle 3 5 4 6 
Zdroj: vlastní zpracování, www.idos.cz 

Spoje do/z Moravské Třebové zajišťuje dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí. Jde o linku Svitavy – Jevíčko.  

Spoje z/do Jevíčka zajišťují dopravci mimo ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., také DOPAZ s.r.o. s linkou 

Cetkovice – Jevíčko a Horní Štěpánov – Jevíčko a dopravce VYDOS BUS a.s. na lince Olomouc – Velké 

Opatovice.   

 

V obci jsou 4 autobusové zastávky – sídliště Nádevsí, restaurace, u hřiště a uhelné sklady. 

 

Na katastru obce vede také železnice, ale vlaková zastávka leží cca 1 km od obydleného území obce, 

což je cca 20 min chůze. V roce 2011 byla vlaková doprava na trase Moravská Třebová – Skalice  

nad Svitavou zrušena. Od roku 2014 byla doprava na trati z části obnovena, ale jen po obec Chornice.  

 

Potřebnost kvalitního dopravního spojení jde spolu se statistikou: vyjížďka do zaměstnání a škol. Tato 

statistika je z roku 2011, kdy proběhlo SLDB.  

 

Tabulka č. 7: Vyjížďka do zaměstnání a škol v roce 2011 

Vyjížďka do zaměstnání a škol k roku 2011 

Vyjíždějící  
Zaměstnaní 

Žáci a studenti 
Celkem Muži Ženy 

Vyjíždějící do zaměstnání a škol 208 128 80 84 

v tom 

v rámci obce 19 7 12 20 

do jiné obce v okresu 108 64 44 29 

do jiného okresu v kraji 1 1 - - 

do jiného kraje 79 56 23 35 

do zahraničí 1 - 1 - 

Vyjíždějící denně mimo obec 169 103 58 45 

z toho doba 
cesty 

do 14 minut 70 47 23 15 

15 - 29 minut 56 36 20 7 

30 - 44 minut 20 9 11 4 

45 - 59 minut 9 6 3 13 

60 - 89 minut 9 4 1 5 

nad 90 minut 1 1 - 1 

Zaměstnaní bez stálého pracoviště 20 19 1 X 

Zaměstnaní a žáci s nezjištěným místem pracoviště 
a školy v ČR 

13 10 3 1 

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, vlastní zpracování 
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6. Vybavenost 
 
6.1. Bydlení 

V obci je v současnosti cca 540 domů, z toho 36 domů v místní části Nový Dvůr a cca 10 domů 

z celkového počtu je neobydleno. K individuální rekreaci je využíváno cca 73 domů a chat.  

V tabulce č. 8 je znázorněn historický přehled počtu domů v Jaroměřicích od prvního SLDB  

po poslední.  Na přelomu 19. a 20. století se počet domů v obci pohyboval kolem 300. Postupně  

se v obci pozvolna stavěly nové domy. Největší nárůst je zaznamenán v 80. letech 20. století, kdy  

za 11 let bylo v obci postaveno 79 domů. Od této doby se za každých 10 let vystaví cca 20 nových 

domů.  

Většinou všechny domy, které jsou v obci na prodej, ve velmi krátké době najdou nového majitele.  

V září roku 2016 obec prodala poslední stavební parcely v lokalitě Za Tvrzí, kde bylo k dispozici 

celkem 13 parcel. V současné době je připravena další lokalita ke stavebním účelům, a to na místě 

bývalých hospodářských stavení patřící HZS Jevíčko. Pozemek je ve vlastnictví obce, zemědělské 

budovy byly vykoupeny a nákladem 2 miliony korun ekologicky zlikvidovány. Na tomto pozemku 

vzniklo 13 parcel pro výstavbu rodinných domků. Do konce roku 2020 by měla být vybrána 

zhotovitelská firma na zbudování inženýrských sítí.  

Tabulka č. 8: Historický vývoj domů v obci  

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 

Počet 
domů 

284 284 293 293 306 314 348 

Rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Počet 
domů 

373 371 373 364 443 463 484 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

V obci je celkem 441 obydlených bytů patřící různým vlastníkům. Mezi tyto vlastníky patří také obec, 

která pronajímá 14 obecních bytů. Třináct bytů se nachází na č. p. 200 a jeden byt je součástí 

sportovní haly. V tabulce č. 9 je uveden přehled bytového fondu v obci z roku 2011 a rozdělení bytů 

dle právní formy užívání bytu.  

Tabulka č. 9: Bytový fond v obci k roku 2011 

Byty Celkem 
V rodinných 
domech 

V bytových 
domech 

Byty celkem 579 548 25 

Byty obydlené 441 417 20 

z toho právní důvod užívání 

ve vlastním domě 352 351 - 

v osobním vlastnictví - - - 

nájemní  15 9 6 

družstevní 11 - 11 

 Zdroj: ČSÚ, SLDB, vlastní zpracování 
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6.2. Školství 

V obci je základní a mateřská škola, jejímž zřizovatelem je obec Jaroměřice. V současné době ZŠ a MŠ 

využívá pro své potřeby 3 budovy. Budovu ZŠ, kde se nachází 9 kmenových tříd, odborné učebny, 

školní družina, zázemí pro zaměstnance školy (kabinety, sborovna,…) a školní jídelna. Pro tělesnou 

výchovu je využívána sportovní hala, která je v majetku obce a sportovní areál, který je ve vlastnictví 

TJ Jaroměřice. Mateřská škola má společně s Obecním úřadem sídlo na zámku. Protože je ZŠ a MŠ 

rozdělena do několika budov, přináší to několik komplikací. Budova ZŠ byla v roce 2011 zateplena  

a zároveň proběhla výměna oken. Tímto opatřením došlo ke značným úsporám ve spotřebě energií. 

Náklady v MŠ jsou vyšší v důsledku sídla školky v národní kulturní památce – zateplení těchto prostor 

nepřipadá v úvahu. V roce 2014 byla v celém objektu zámku vyměněna okna. Díky této výměně došlo 

ke snížení tepelných ztrát. V minulosti byl zpracován projekt pro výstavbu nové školy, realizace 

stavby se neuskutečnila vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji v obci a okolí.  

V současné době se připravuje několik projektů, prioritní je rekonstrukce půdních prostor budovy 

základní školy. Díky tomuto projektu by škola získala chybějící prostor pro vybudování dalších 

odborných učeben, čítárny, místo pro odpočinek a různé další školní aktivity. Dalším připravovaným 

projektem je nezbytná rekonstrukce školní kuchyně. Dále úprava okolí školy tak, aby zde žáci mohli 

aktivně trávit přestávky a využívat prostor také ve školní družině. Prozatím byl u školy k těmto 

účelům zbudován dřevěný altán. Také venkovní prostor v okolí mateřské školy je třeba průběžně 

doplňovat herními prvky.  

 

Základní škola  

Kapacita školy je 200 žáků. Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu 147 žáků. V posledních 

letech se počet žáků pohybuje do 150. Jedná se o vesnickou devítiletou školu v prostředí bohatém na 

tradice a kulturní a historické pamětihodnosti. V nedávné době proběhly v budově školy stavební 

úpravy, při kterých byly zbudovány šatny, nové sociální zařízení a atrium v prvním patře pro volný 

pohyb žáků.  

Základní škola Jaroměřice je spádová škola. Školu navštěvují žáci z Biskupic, Úsobrna a občas  

i z některých jiných obcí v okolí.  

Vybavení tříd se stále dle možností modernizuje. Škálu pomůcek k výuce neustále doplňujeme  

a obnovujeme, zejména v oblasti digitálních technologií a přírodních věd. V osmi kmenových třídách 

a v obou odborných učebnách jsou k dispozici interaktivní tabule. Jedna třída je vybavena 

dataprojektorem bez interaktivity. Ve výuce využíváme tablety, kterých máme k dispozici celkem 25. 

Pro maximální využití mobilních zařízení je téměř celá škola pokrytá signálem bezdrátového 

internetu. Žáci a učitelé využívají rozsáhlou školní knihovnu, jejíž fond je průběžně doplňován. 

Výchovně vzdělávací práce jsou ve škole omezeny hlavně prostorově, proto je rekonstrukce půdních 

prostor naší prioritou. Podmínky pro vzdělávání by se citelně zlepšily.  

Škola na velmi dobré úrovni spolupracuje s obcí. Organizací a účastí na kulturních a společenských 

akcí, v podobě společného úklidu obce. Škola tak u žáků rozvíjí vztah k vesnici, jejím tradicím i historii.  

Samozřejmá je také úzká spolupráce s mateřskou školu. Především v přípravě lehkého přestupu 

předškoláků do školy. Mnoho akcí je organizováno společně základní i mateřskou školou.  

Škola svým žákům nabízí volitelné předměty, využívá širokou škálu vyučovacích metod a postupů, 

podporuje inkluzi. Pořádá exkurze a výlety, besedy s odborníky, sportovní kurzy (plavecký, lyžařský, 

cykloturistický) a spolupracuje s obecní knihovnou.  

Rodiče se mohou zapojit do práce školy prostřednictvím spolku Sdružení rodičů, přátel a sponzorů 

školy a také Školské rady.  
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ZŠ a projekty:  

- „Žijme s přírodou, ne vedle ní“ – projekt je podporován jednotlivými dílčími krátkodobými  

i střednědobými projekty s cílem vzbudit u žáků zájem o přírodu, vztah o životní prostředí  

a odpovědnost za své činy ve vztahu k životnímu prostředí. 

- Škola se snaží získávat finanční prostředky pro svou činnost a realizaci projektů z různých 

dalších zdrojů např. z MŠMT, ESF OP VVV, MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko.  

- Příklady projektů, které byly na škole realizovány v posledních pěti letech nebo právě 

probíhají:   

- „Živočichové a rostliny vodních ekosystémů v okolí školy“ - cílem bylo prohloubení znalostí 

žáků o ekosystémech v okolí školy, uvědomění si smyslu ochrany různých typů vod a vodních 

ekosystémů. Projekt byl financován SFŽP ČR.  

- „Výzva 56“ – díky tomuto projektu byl realizován týdenní jazykový pobyt žáků II. stupně ve 

Velké Británie, pedagogové školy mohli navštívit jiné zahraniční školy a sdílet zde zkušenosti. 

- „Dotkněme se budoucnosti“ – projekt se zaměřoval na zvyšování digitální gramotnosti učitelů 

a zavádění tabletů do výuky.  

- „Dílny ZŠ Jaroměřice“ – projekt byl zaměřen na zvyšování technických dovedností u žáků.  

- „Moderní formy výuky v ZŠ a MŠ Jaroměřice“ (tzv. Šablony I) 

- „Projektové dny v ZŠ a MŠ Jaroměřice“ (tzv. Šablony II) 

- Škola se stala tzv. Centrem kolegiální podpory v projektech „Síťování základních škol v oblasti 

čtenářské gramotnosti“ a „Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném“. V rámci 

těchto projektů jsou ve škole realizovány pravidelné schůzky s pedagogy z okolních škol  

za účel sdílení zkušeností. Schůzky vedou učitelé ZŠ Jaroměřice. Naopak také spolupracujeme 

s dalšími CKP na jiných školách.  

- Ve školním roce 2020/2021 budou zahájeny další dva projekty: 

- „Podpora digitálních kompetencí učitelů základních škol“ a „OPEN 77 – Podpora dětí a žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami“.  

 

Mateřská škola  

Mateřská škola je dvoutřídní a sídlí v části budovy obecního zámku. Kapacita MŠ je 40 dětí  

a v posledních letech je téměř naplněna.   

V roce 1997 bylo zavedeno plynové topení do celé budovy zámku. V dalších letech až po současnost 

probíhala dílčí rekonstrukce prostor MŠ. Šlo o výměnu oken, vybudování nového sociálního zařízení 

pro děti i personál, zavedení podlahového topení, výměna podlahových krytin, osvětlení i nábytku. 

Součástí rekonstrukce bylo i zbudování nové opěrné zdi u zahrady MŠ a s tím související terénní 

úpravy na školní zahradě a vybudování nového oplocení.  

Zahrada mateřské školy je postupně modernizována a obohacována o herní prvky.  

 

Školní družina  

Školní družina má dvě oddělení, kapacitu 50 účastníků, využívají ji žáci prvního stupně. Kapacita  

je naplněna. Provoz družiny je ráno od 6:00 hodin a po skončení vyučování do 16:40 hodin. Družina  

je součásti budovy základní školy, sídlí v podkroví a je personálně zabezpečena dvěma 

vychovatelkami. Družinu si rodiče hradí částkou 70,- Kč za měsíc.  

 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ  

V základní a mateřské škole je zaměstnáno ve školním roce 2019/2020 29 zaměstnanců:  
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Tabulka č. 10: Počet zaměstnanců v ZŠ a MŠ 

Učitelé 
v ZŠ 

Učitelé v 
MŠ 

Školní 
družina 

Asistentky 
pedagoga 

Jídelna Účetní Školnice Úklid 

12 4 2 3 3 1 1 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nároky na rozpočet obce 

Náklady na provoz ZŠ a MŠ hradí obec, jako zřizovatel Základní školy a mateřské školy Jaroměřice. 

Ročně se výše nákladů na provoz pohybuje v průměru kolem 2 mil. Kč.  

 

6.3. Zdravotnictví 

V obci žádný lékař nepůsobí ani nedojíždí. Občané obce dojíždí za praktickými lékaři a stomatology  

do Jevíčka 3,5 km, do Městečka Trnávky 10,5 km a do Moravské Třebové 20 km. Odborné ambulance 

jsou dostupné pro obyvatele Jaroměřic v Moravské Třebové, ve Svitavách, v Jevíčku, v Boskovicích, 

v Brně a Olomouci. Nejbližší okresní nemocnice je v Boskovicích a ve Svitavách. Pohotovostní služby 

zajišťují okresní nemocnice ve Svitavách a v Boskovicích. Některé specializované pohotovosti jsou  

ve večerních hodinách o víkendu dostupné pouze v Olomouci, v Brně a v Ústí nad Orlicí, např. zubní, 

ORL. V případě potřeby rychlé záchranné služby do Jaroměřic vyjíždí sanitka dle potřeby, vzdálenosti 

a vytíženosti z Velkých Opatovic do 5 min a z Moravské Třebové do 20 min. 

 

Vlivem velice dobrého autobusového spojení s městem Jevíčkem i Moravskou Třebovou lze hodnotit 

dostupnost lékaře jako dobrou. Problém nastává v případě seniorů, kdy pro ně cestování veřejným 

dopravním prostředkem začíná být obtížné a jejich cesta k lékaři je častější.  

 

Od roku 2020 je ve spádové oblasti tristní situace se stomatologickou péčí. V Jevíčku ukončili činnost 

2 stomatologové, třetí (poslední sloužící) se k ukončení ordinace chystá. Přes veškerou snahu 

představitelů města a různé pobídky se nedaří uvolněná místa obsadit. 

6.4. Sociální péče 

Obec Jaroměřice spadá pod působnost ORP Moravská Třebová. Město Moravská Třebová  

má zpracovaný Střednědobý plán sociálních služeb. Tento plán řeší šest oblastí: služby pro seniory, 

etnické menšiny a cizince, osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením, služby pro rodiny  

a děti a pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. 

V Moravské Třebové lze využít dvě registrované sociální služby a to: Pečovatelskou službu a Domov 

pro seniory.  

Město Jevíčko má zřízené Středisko pečovatelských služeb. Jedná se o terénní a ambulantní formu 

poskytování pečovatelských služeb. Nově zde byl zřízen také Denní stacionář.  

Lékárna u Bílého anděla v Jevíčku nabízí občanům dovoz léků a zdravotnických pomůcek. Další služby 

v sociální oblasti poskytuje Charita Moravská Třebová.  

V obou městech mohou obyvatelé Jaroměřic těchto služeb využít.  
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6.4.1.  Sociální služby v obci 

 

V obci je soukromý provozovatel sociálních služeb s názvem Domov na Kalvárii s.r.o. a poskytuje dvě 

sociální služby: pečovatelskou službu a domov pro seniory.  

Pečovatelská služba je poskytována občanům terénní a ambulantní formou a v současné době čítá  

55 klientů.  Domov pro seniory má kapacitu 88 lůžek a po většinu času je kapacita plně obsazena.  

V obci se dále provozuje rozvoz obědů seniorům a dalším zájemcům, který zajišťuje restaurace  

U Trojanů a Domov na Kalvárii s.r.o. Obědy si mohou senioři i ostatní občané brát i ze školní jídelny. 

Tato služba je ale bez dovážky.  

 

6.5. Kultura 

Kulturní život v obci zajišťuje několik organizací. Především je to sama obec Jaroměřice a Obecní 

knihovna. Dále pak Sbor pro občanské záležitosti, Základní a mateřská škola, Český zahrádkářský svaz, 

Klub patchworku a paličkované krajky a Kynologický oddíl. 

Nejvíce je pro kulturní aktivity využívána knihovna, výstavní síň, Centrum života a podnikání  

a Spolkový a volnočasový areál.  

 

Významné kulturní akce: 

 

Tabulka č. 11: Kulturní akce v obci 

Kulturní akce Pořadatel 

Vítání nového roku SPOZ 

Tříkrálová sbírka Charita Moravská Třebová 

Babské bál SPOZ 

Pochod jarní přírodou TJ Jaroměřice 

Velikonoční dílna SPOZ 

Noc s Andersenem Obecní knihovna a ZŠ 

Jarní trhy SPOZ 

Pohádkový les SPOZ a ZŠ 

zahrádkářské výstavy – 4 x ročně Český zahrádkářský svaz 

Oživlé pověsti Jaroměřic SPOZ 

Pasování čtenářů Obecní knihovna a ZŠ 

Dýňobraní SPOZ a ZŠ 

Beseda s důchodci SPOZ 

Adventní trhy a koncert SPOZ - trhy, NF poutního místa Kalvárie - koncert 

Kurzy patchworku a paličkované krajky Klub patchworku a paličkované krajky 

Výstavy, beseda koncertů, tvořivé dílny SPOZ 

Zájezdová činnost (až 7 zájezdů ročně) Obecní knihovna 

Ukázka výcviku psů Kynologický oddíl 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Památky v obci 

Památky v obci jsou popsané v kapitole 2.3 Památky v obci a 4.3 Cestovní ruch. 
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6.6. Sport a tělovýchova 

Sport v obci zastupuje TJ Jaroměřice s fotbalovým, tenisovým, volejbalovým a turistickým oddílem. 

Zázemí pro sport v obci tvoří fotbalové hřiště, tenisové kurty, v případě mrazivého počasí je v obci 

vytvořené kluziště. Spolkový a volnočasový areál tvoří zázemí pro sportovní kluby a jeho součástí  

je také dětské hřiště. U hřiště je také umístěn basketbalový koš a pingpongový stůl. Od roku 2003 

využívají obyvatelé sportovní halu.  V dopoledních hodinách hala slouží pro potřeby základní školy, 

v odpoledních hodinách je přístupná veřejnosti. V hale se hraje basketbal, volejbal, nohejbal, tenis  

a stolní tenis. V budově Centra života a podnikání probíhá 3 x týdně cvičení jógy a tchai - chi, 1x týdně 

Pilates, 1 x týdně SM Systém a 1 x týdně Bodyform.  
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7. Životní prostředí 

Důležitým sledovaným parametrem krajiny je její ekologická stabilita. Tzn. schopnost krajiny zachovat 

si své vlastnosti a funkce navzdory působení vnějších činitelů. Tato schopnost se vyjadřuje 

koeficientem ekologické stability. Čím vyšší je hodnota KES, tím je krajina ekologicky stabilnější. 

Území obce se vyznačuje KES = 1,8 – tzn. mírně stabilní území. 

7.1. Půdní fond 

Půdní fond obce představuje jednu z nejdůležitějších složek životního prostředí pro zachování stabilní 

funkce krajiny. Půdní fond v roce 2015 byl v obci 2 204,8 ha, z čehož nejvíce území pokrývá lesní půda 

– 1 161,4 ha. Lesní půda je tvořena souvislými komplexy lesů ve východní a jižní části obce. Od roku 

2018, kdy naši oblast postihla první vlna kůrovcové kalamity, dochází k masivnímu úbytku vzrostlých 

lesních porostů. Částečně je nahrazován výsadbou nových lesních ploch. 

Tabulka č. 12: Přehled rozložení půdního fondu v letech 2015 - 2018 

  2015 2016 2017 2018 

Celková výměra v ha 2 204,80 2 204,70 2 204,80 2 204,80 

Zemědělská půda 

Orná půda 669,1 670,4 670,4 669,1 

Zahrady 39,2 39,1 39,2 39,3 

Ovocné sady 43 43 43 43 

Trvalé travní porosty 156,4 156,5 156,5 156,4 

Celkem 907,8 908,9 909 907,8 

Lesní půda 1160,4 1161 1161 1161,4 

Vodní plochy 17,1 15,7 15,7 17,1 

Zastavěné plochy 21,8 21,9 21,8 21,8 

Ostatní plochy 96,6 97,1 97,2 96,6 

Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ 

Následující graf č. 10 ukazuje podíl jednotlivých ploch v obci. 

Graf č.  10: Podíl ploch z celkového výměru půdního fondu 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Zemědělská půda zaujímá 41,2% z celkové plochy obce. Z toho 30% tvoří orná půda. Na celém území 

obce se nacházejí půdy s BPEJ s ochrannou třídou I, II, a III. 

Protierozní opatření 

Eroze na orné půdě je důsledkem nevhodného obhospodařování zemědělské půdy na svažitém 

terénu. Díky tomu dochází nejen k erozi, ale také k lokálním záplavám v obci.  Protierozní opatření 

obec řešila formou zpracování dokumentu „Obnova ekologické stability v povodí Jevíčky“ z roku 

2008, dále pak „Protipovodňová a protierozní ochrana místní části Nový dvůr“. Tuto problematiku 

také řeší Komplexní pozemkové úpravy v rámci prospěšných opatření.  

7.2. Vodní toky a plochy 

Na území obce se nacházejí čtyři malé vodní toky. Jedná se o Úsobrnský potok a řeku Jevíčku, které 

spadají do správy Povodí Moravy s.p.,  Šubířovský potok a Biskupický potok spadající pod správu Lesy 

ČR. Součástí katastru jsou také malé bezejmenné vodní toky, které se vlévají do zmiňovaných potoků.  

Na území obce je chovný rybník Dobračov, který slouží k rybolovu. Nachází se na Šubířovském potoce 

mimo intravilán obce.   

Další vodní plochou při soutoku Šubířovského a Úsobrnského potoka vybudovaná malá retenční 

nádrž.  

Záplavové území 

Opakované záplavy dochází ve východní části katastru obce Jaroměřice a v místní části Nový Dvůr, 

vlivem nevhodné zemědělské činnosti na svažitých plochách.  Problém nastává také při velkém 

průtoku vody v Úsobrnském potoce. Podél toku potoka je proto území označeno jako inundační (jde 

o vymezení potenciálně ohroženého území při vylití vody z koryta, označené záplavovou čárou 

největší známé nebo navrhované úrovně vodního stavu). Záplavové území je také označeno mimo 

intravilán obce u řeky Jevíčky.  

Obec Jaroměřice má zpracovaný protipovodňový plán.  

7.3. Ovzduší 

Obec nemá problémy ohledně ovzduší. Výhodou je větší vzdálenost od velkého města. Také výrobní 

zóny v obci jsou situované mimo obytné části. Problémem s ovzduším nastává v topné sezóně, kdy 

někteří obyvatelé používají nevhodná paliva. Jde ale o malé procento těchto obyvatel.  

7.4. Hluk 

Hluk v obci může souviset s dopravní infrastrukturou a intenzitou dopravy v obci. V obci není hluk 

zmapován. Hluk ze železniční dopravy v současné době není žádný, z důvodu neexistujícího 

vlakového spojení, které by vedlo přes katastr obce. I kdyby se vlakové spojení v budoucnu znovu 

obnovilo, nebyla by obec z důvodu dostatečné vzdálenosti železnice od obytné zóny, hlukem rušena. 

Co se týče intenzity dopravy, dle výsledků sčítání dopravy z roku 2010, nepřesáhne 1000 aut/den. 

Nárůst intenzity dopravy od roku 2010 nebude dramatický. Proto lze také předpokládat, že ani 

obyvatelé nebudou dramaticky rušeni hlukem, způsobeným dopravou.  
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7.5. Ochrana přírody a krajiny 

Biokoridory 

Na území obce se nachází lokální biokoridory a koridor nadregionálního významu.  

Lokální koridory procházející podél Šubířovského a Úsobrnského potoka, řeky Jevíčky a lesními 

komplexy ve východní části katastru.  

Koridor nadregionálního významu označený jako K2 – Vojenský, je definován v ZUR PK.  

 

Chráněné ložiskové území 

V severovýchodní části katastru obce se nachází chráněné ložiskové území o rozloze 19,61 ha, kde 

probíhá povrchová těžba stavebního kamene. 

 

  



37 Program rozvoje obce Jaroměřice pro období 2021 - 2027 
 

8. Správa obce 
 

8.1. Obecní úřad a jeho kompetence 

Obec spadá do území ORP Moravská Třebová. Správu obce zajišťuje obecní úřad v samosprávné 

působnosti, který sídlí v zámečku č. p. 1. Stavební úřad, pracovní úřad a matriku zajišťuje město 

Jevíčko a finanční úřad město Moravská Třebová.  

Chod obce zajišťuje zastupitelstvo obce, které je devítičlenné, včele s uvolněným starostou  

a neuvolněným místostarostou. Má zřízen finanční a kontrolní výbor. Při zastupitelstvu obce pracuje 

kulturní a sociální komise, komise pro životní prostředí a SPOZ. Obec zaměstnává 2 účetní,  

1 knihovnici, 1 správce obecních budov a 1 pracovníka úklidu, dále další 3 zaměstnance na správě 

veřejné zeleně a odpadovém hospodářství. Pro úklid obce a údržbu veřejné zeleně jsou každoročně 

zaměstnáváni občané na VPP.  

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroměřice, Obecní 

knihovny a Jednotky SDH.  

8.2. Hospodaření a majetek obce 

Pro obec jsou zcela zásadní příjmy. Následující tabulka č. 13 udává rozdělení příjmů a jejich výši  

k 31. 12. 2019. Lze z tabulky vyčíst, že nejdůležitější jsou pro obec daňové příjmy.  

 

Tabulka č. 13: Příjmy v roce 2019  

Příjmy v roce 2019 v tis. Kč 

Daňové příjmy 20 400 

Nedaňové příjmy 1 557 

Dotace 2 199 

Kapitálové příjmy 234 

Úvěr 17 000 

Zdroj:www.monitor.statnipokladna.cz, vlastní zpracování 

 

Výdaje v roce 2019 byly vynaloženy především na investice, služby pro obyvatelstvo (cca 29 mil. Kč) a 

na průmyslové a ostatní hospodářství.  

 

Tabulka č. 14: Výdaje v roce 2019 

Výdaje v roce 2019 v tisících Kč 

Služby pro obyvatelstvo 29 790 

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 187 

Průmyslová a ostatní hospodářství 5 830 
Sociální věci a politika zaměstnanosti 82 

Bezpečnost státu a právní ochrana 1 450 

Všeobecná veřejná správa a služby 3 920 

Zdroj:www.monitor.statnipokladna.cz, vlastní zpracování 
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Obec nejvíce investuje do provozu obecních budov, Základní a mateřské školy, veřejného osvětlení  

a odpadového hospodářství. Dále jsou to opravy vodovodu a kanalizace, místních komunikací  

a údržba veřejné zeleně.  

Obec je také úspěšná v čerpání dotací na jednotlivé projekty. Za poslední 3 roky získala na různé 

projekty 17 110 285 Kč. V tabulce č. 15 je uveden přehled a výše získaných dotací v letech 2017  

až 2019. 

 

Tabulka č. 15: Získané dotace za poslední roky 

Projekt Částka Zdroj dotace 

2019 

VPP 462 877 Kč Úřad práce ČR 

Nákup dopravního automobilu pro JSDH 750 000 Kč GŘ HZS  a Pk 

Obnova kamenných křížů 140 957 Kč SZIF a Pk 

Rekonstrukce kanalizace 495 000 Kč Pk 

Knihovna 21. století 10 000 Kč Min. kultury 

SDH  - zásahové obleky 27 000 Kč Pk 

Jaroměřické kulturní léto 10 000 Kč Pk 

Celkem 1 895 834  

2018 

Volby 66 340 Kč  

VPP 527 727 Kč Úřad práce ČR 

Hasiči – vybavení a výjezdy 36 595 Kč GŘ HZS  a Pk 

Jaroměřické kulturní léto 10 000 Kč Pk 

Rozšíření sběrného dvora 3 186 128 Kč  MŽP 

Oprava kanalizace 2 660 000 Kč Pk 

ZŠ - projekty 1 552 717 Kč MŠMT 

Celkem za rok 2015 8 039 507 Kč  

2017 

VISK 3 knihovna 15 000 Kč MkK 

Knihovna 21. století 10 000 Kč MK 

VPP 651 153 Kč Úřad práce ČR 

Volby 19 680 Kč  

Protipovodňová opatření 1 470 623 Kč MŽP 

ZŠ - projekty 478 488 Kč MŠMT 

Oprava kanalizace 3 320 000 Kč Pk 

Obnova přístupu k zámku 200 000 Kč Pk 

Kulturní léto 10 000 Kč Pk 

Celkem za rok 2014 6 174 944 Kč  

Výše získaných dotací za poslední 3 roky na různé projekty činí: 17 110 285 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, informace z OÚ Jaroměřice 

Každým rokem obec čerpá finanční prostředky na mzdy pro veřejně prospěšné pracovníky, jejichž 

práce je důležitá k úpravě a údržbě veřejného prostranství obce.  

 

Následující grafy č. 11 a č. 12 poukazují na vývoj příjmů a výdajů v rozpočtu obce v jednotlivých letech 

od roku 2015 – 2019. Údaje v grafech č. 11 a č. 12 ukazují na vcelku vyrovnaný rozpočet, až na roky 

2018 a 2019 (rekonstrukce bytového domu na č.p. 200 – dofinancováno úvěrem), kdy se saldo příjmů 

a výdajů dostalo do záporných hodnot. To znamená, že výdaje obce v těchto letech převyšovaly  

nad příjmy. V ostatních letech byly příjmy vyšší než náklady.  
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Graf č. 11: Příjmy a výdaje v jednotlivých letech 2015 – 2019 

 
Zdroj: vlastní zpracování z www.monitoring.statnipokladna.cz  

 

Graf č. 12: Saldo příjmů a výdajů v letech 2015 – 2019 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování z www.monitoring.statnipokladna.cz 

Majetek obce 

Hodnota majetku obce je 160 445 000 Kč. Do majetku obce patří pozemky a budovy na katastru obce 

Jaroměřice.  

Budovy – zámek, sportovní hala, budova bývalého I. stupně ZŠ, současná budova ZŠ, budova Centra 

života a podnikání čp. 200 včetně bytového domu, Spolkový a volnočasový areál s hasičskou zbrojnicí 

a areál sběrného dvora.  

Pozemky – rozloha pozemků ve vlastnictví obce je 69 ha a obecních lesů cca 47 ha. 
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8.3. Bezpečnost 

Kriminalita 

Obec Jaroměřice nemá problém s bezpečností v obci ohledně kriminality. Podle dotazníkového 

šetření si obyvatelé spíše ztěžují na mládež posedávající na autobusových zastávkách uprostřed obce 

a na nevhodné chování. Jako prevence by toto mohlo vyřešit pravděpodobně více volnočasových 

aktivit pro mládež v obci.  

Obec Jaroměřice nemá v současné době zřízenou obecní policii a ani její zřízení neplánuje, z důvodu 

prozatím neexistující náplně práce obecní policie. Obec má uzavřenu Veřejnoprávní smlouvu  

na výkon služby Městské policie s městem Jevíčkem. 

 

Živelné ohrožení 

Obec není ve velkém ohrožení ohledně přírodních živlů. S čím se obec potýká, jsou výše (kapitola 6.2) 

zmiňované opakované záplavy v části obce, způsobené nevhodnou zemědělskou činností na svažitých 

plochách a případné přívalové srážky, při nichž dochází k vylití Úsobrnského potoka při velkém 

průtoku vodu.  V zimním období to je potom ledovka a námraza.  

 

8.4. Vnější vztahy 

Obec je členem Dobrovolného svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska, Skupinového 

vodovodu Jevíčko, Místní akční skupiny Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. a Dobrovolného svazku 

obcí Technické služby Malá Haná. 

 

Region Moravskotřebovska a Jevíčsko 

Dobrovolný svazek byl založen v roce 1999 jako Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska. V roce 

2001 bylo Sdružení přetransformováno na Svazek obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska. Region 

kopíruje území ORP Moravská Třebová a jeho cílem je hájení oprávněných ekonomických, sociálních, 

společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu a řešení problémů, přesahujících rámec  

a možnosti jednotlivých obcí.  Členy DSO je všech 33 obcí na území ORP Moravská Třebová. Obec 

Jaroměřice je součástí dobrovolného svazku Region MTJ od jeho založení. V současné době činí 

poplatek za obyvatele 25 Kč. 

 

Místní akční skupina Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. sdružuje občany, nestátní neziskové organizace, 

podnikatele a subjekty veřejné správy, které působí v rámci jejího území. Území MAS MTJ kopíruje 

území ORP Moravská Třebová. Obec Jaroměřice v roce 2006 patřila mezi zakladatele MAS MTJ. 

V roce 2014, s nástupem nového dotačního období 2014 – 2020, došlo v MAS MTJ k požadované 

změně organizační struktury. Obec Jaroměřice proto podepsala partnerskou smlouvu a stala se tak 

partnerem MAS MTJ.   

Z minulého dotačního období využila obec čerpání finančních prostředků prostřednictvím MAS MTJ 

na projekty, které se týkaly Základní školy - vybavení počítačové učebny nábytkem a pořízení 
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interaktivní tabule; pro obec to byly projekty – oprava autobusových čekáren a výměna oken  

na budově zámečku. 

 

 

Skupinový vodovod Malá Haná 

Předmětem činnosti Dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Malá Haná je správa, údržba, 

ekonomický provoz, obnova a rozvoj skupinového vodovodu, jakožto uceleného propojeného 

vodovodního systému. Tento DSO má 6 členů. 

 

Dobrovolný svazek obcí Technické služy Malá Haná 

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná byl založen 7. listopadu 2017 sedmnácti obcemi. 
Již 21. prosince 2017 vstoupilo do svazku dalších 6 obcí. Postupně se přidávaly další obce. Aktuální 
počet členských obcí je 51. Tyto obce reprezentují území s přibližně 35 tisíci obyvateli. 
Společnost Technické služby Malá Haná s.r.o. byla založena výše uvedeným Dobrovolným svazkem 
obcí se stejným názvem, tedy DSO Technické služby Malá Haná. Cílem společnosti Technické služby 
Malá Haná s.r.o. je zajistit kompletní a kompetentní nakládání s odpady. Zavést nové systémy,  
co nejvíce obyvatelům zjednodušit třídění, zlepšit využití odpadů, jako druhotné suroviny a tím 
pádem šetřit životní prostředí i finance obcí, potažmo nás všech. 
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9. SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránka 

Kapitola 2: Charakteristika obce 
 Zajímavá historie  

 Významné památky 

- Poloha obce na samém okraji kraje 

Kapitola 3: Obyvatelstvo  
Obyvatelstvo: 

  Stabilní počet obyvatel 

  Nízký počet sociálně vyloučených obyvatel 

 V posledních 4 letech kladné saldo migrace 

 Zavedení nových informačních toků 
Spolková činnost: 

 Bohatá spolková činnost 

 Podpora spolkové činnosti v obci 

Obyvatelstvo: 
- Vysoký počet obyvatel starších 65 let 
- Od roku 2010 záporné hodnoty přirozeného 

přírůstku  
Spolková činnost: 

- Nedostatek lidí, kteří by se věnovali vedení 
různých sportovních kroužků 

Kapitola 4: Hospodářství 
Ekonomická situace: 

 Dobrá spolupráce obce s Úřadem práce 

 Existence služeb a dvou výroben v obci, které 
zaměstnávají alespoň některé občany 

 Klesající nezaměstnanost v obci 

 Menší počet nezaměstnaných občanů oproti 
ORP M. Třebová 

Cestovní ruch: 

 V obci jsou památky zapsané na Indikativním 
seznamu NKP 

 Množství kulturních i drobných památek 

 Obcí vede cyklotrasa 

 Nabídka restauračních a ubytovacích služeb 

Ekonomická situace: 
- Málo pracovních příležitostí přímo v obci a 

jejím nejbližším okolí 
- Nutnost respektování podmínek pro 

zaměstnávání osob VPP z ÚP – nastává 
problém s opakovaným zaměstnáváním již 
osvědčených a zaškolených osob 

- Občané dojíždějí za prací do větších 
vzdáleností 

Cestovní ruch: 
- Nepřístupnost památek po celý rok 
- Památka na Indikativním seznamu NKP je ve 

špatném stavu – fara – nutné opravy 
 

Kapitola 5: Infrastruktura 
Technická infrastruktura: 

 Existence vodovodu, kanalizace s ČOV, 
plynovodu 

 Existence veřejného osvětlené téměř na 
celém území obce 

 Existence rozhlasu 

 100% pokrytí mobilními operátory 

 95% domácností je pokryto internetem 
Dopravní infrastruktura: 

 Hustá četnost dopravních spojů (veřejná 
autobusová doprava) do větších sídel 

Technická infrastruktura: 
- Nevyhovující stav vodovodu a kanalizace 
- Zastaralý rozhlas 

Dopravní infrastruktura 
- Špatný stav místních komunikací 
- Absence chodníků kolem frekventovaných 

komunikací  
- Absence cyklostezky 
- Nedostatek parkovacích míst  
- Chybějící přechody 

 
 

Kapitola 6: Vybavenost 
 Široká škála služeb dostupná přímo v obci 

Školství: 

 Existence mateřské školy a úplné základní 
školy v obci 

 Fungující družina při základní škole 
Zdravotnictví: 

 Snadná dostupnost rychlé záchranné služby 
(do 5 min) 

Sociální služby: 

 Existence domova pro seniory v obci 

 Zajištěná terénní i ambulantní pečovatelská 

- Havarijní stav zdi obecního hřbitova 
Bydlení: 

- Nedostatek obecních bytů 
- Nedostatek stavebních míst pro rodinné 

domy 
- Špatný stav některých soukromých 

nemovitostí¨ 
Školství: 

- Absence odborných učeben 
- Školní kuchyně ve špatném stavu 

Zdravotnictví: 
- Absence praktických lékařů v obci, občané 
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služba poskytovatelem přímo v obci 

 Rozvoz obědů seniorům i ostatním občanům 
Kultura: 

 Pestrá nabídka kulturních akcí 

 Bohatá činnost obecní knihovny 

 Podpora obce kulturních akcí 
Sport: 

 Kvalitní sportoviště 

 Existence TJ 

 Vybavení pro různé druhy sportů 

 Existence sportovní haly 

dojíždí za lékaři do jiných obcí 
- Absence lékárny 

Kultura: 
- Chybí větší sál pro společenské akce 
- Zapojení stejných osob do příprav akcí 

(chybí nástupci) 
Sport: 

- Nedostatečně vybavené dětské hřiště 
- Nefungující oddíl pro děti v SDH 
- Sportovní vyžití zaměřené spíše pro dospělé 

Kapitola 6: Životní prostředí 
 Čisté životní prostředí 

 Nehrozí nadměrný hluk v obci 
Odpadové hospodářství: 

 Existence sběrného dvora 

 Zavedený systém třídění a odvozu odpadů 

 Zakoupení kompostérů  

- Území ohrožené půdní erozí a přívalovými 
srážkami 

Odpadové hospodářství: 
- Nedostatečné zapojení všech obyvatel obce 

do třídění odpadu 

Kapitola 7: Správa obce 
 Pravidelné investice do obecního majetku 

v rámci finančních možností 

 Úspěšné čerpání finančních prostředků 
z různých fondů 

 Nízká kriminalita a v obci 

- Množství obecního majetku, do kterého se 
musí ještě investovat 

Příležitosti Hrozby 

 Využití dotačních titulů pro rozvoj obce 
 Spolupráce s okolními obcemi 
 Spolupráce s místními organizacemi  
 Propagace obce 
 Využití zájmu mladých lidí o bydlení v obci 
 Rozšíření kulturně – společenských prostor 
 Rozšíření sportovního areálu 
 Vybudování cyklostezky 
 Podpora podnikatelské činnosti v obci 

 Nezájem občanů o dění v obci 

 Nedostatek aktivních občanů ve vedení 
mládeže a dětí 

 Nedostatek finančních prostředků pro 
rozvoj obce 

 Zpřísněné podmínky pro čerpání dotací 

 Zastaralá infrastruktura 

 Odchod mladých na lepší prací 

 Přívalové deště způsobující lokální povodeň 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 Program rozvoje obce Jaroměřice pro období 2021 - 2027 
 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

Návrhová část rozvojového dokumentu obce Jaroměřice popisuje strategické cíle a opatření, jejichž 

prostřednictvím by mělo docházet ke zlepšení situace problémových oblastí v obci.  Nastavením cílů  

a jejich plněním si obec určí směr svého rozvoje.  

Jako první je třeba nadefinovat stav, kterého by obec svým rozvojem chtěla dosáhnout. Jedná  

se o definování tzv. strategické vize. Na základě vize je možné určit priority – strategické cíle 

s jednotlivými opatřeními a konkrétními aktivitami, jejichž naplněním dojde k určenému stavu – 

rozvoji obce.  

10. Strategická vize obce: 

„Obec Jaroměřice je klidné, čisté a bezpečné místo pro obyvatele napříč generacemi. Umožňuje 
svým občanům kvalitní život prostřednictvím dostupnosti potřebných služeb pro mladé i starší, 

podporuje spolu s místními spolky tradiční hodnoty, kulturu a sportovní vyžití. Je schopna postarat 
se o svůj majetek tak, aby mohl sloužit pro potřeby obce i obyvatel. Jaroměřice jsou vyhledávanou 

lokalitou nejen pro cestovní ruch, ale také pro rodinný život.“ 

 

11. Strategické cíle a opatření: 

Na základě zpracované analýzy situace v obci a SWOT analýzy, byly navrženy tyto strategické cíle  

a jejich opatření: 

Tabulka č. 16: Přehled strategických cílů a opatření 

Strategický cíl Opatření 

SC 1: Kvalitní 
infrastruktura v obci 

O 1.1: Modernizace technické infrastruktury 

O 1.2: Zkvalitnění dopravní infrastruktury vedoucí k bezpečnosti 
obyvatel  

O 1.3: Bezpečnost v obci 

SC 2: Rozvoj kvalitních 
podmínek pro život v 
obci 

O 2.1: Budování infrastruktury pro bydlení 

O 2.2: Rozvoj školství v obci 

O 2.3: Podpora kulturního a společenského života v obci, podpora 
sportovních aktivit v obci 

O 2.4: Rozvoj cestovního ruchu a kulturního dědictví 

O 2.5: Podpora podnikatelského života v obci a zvýšení zaměstnanosti v 
obci 

SC 3: Rozvoj obce 
O 3.1: Rekonstrukce obecního majetku 

O 3.2: Efektivní samospráva obce 

SC 4: Zkvalitnění péče o 
životní prostředí 

O 4.1: Efektivní nakládání s odpady 

O 4.2: Obnova a údržba zeleně a veřejného prostranství 

O 4.3: Hospodaření na obecních pozemcích 

O 4.4: Údržba vodních ploch v obci 
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11.1. Strategický cíl 1: Kvalitní infrastruktura v obci 

Opatření 1.1 : Modernizace technické infrastruktury v obci 

 

V obci je vodovod, kanalizace s vlastní ČOV, plynovod i veřejné osvětlení a rozhlas. Vodovod 

s kanalizací je potřeba modernizovat, nevyhovují již technickým podmínkám. V některých částech 

obce je potřeba dobudovat kanalizaci (osada Nový Dvůr, nádraží, ….). Téma technické infrastruktury 

je prioritní pro rozvoj obce jako takové. 

Cílem opatření je dobudování a modernizace kvalitní technické infrastruktury v obci. 

 

Aktivity opatření: 

 Dokončení realizace projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace dle studie 
Koncepce vodovodu a kanalizace v obci Jaroměřice do roku 2050 

 Pokračovat v rekonstrukci vodovodu a kanalizace 
 Realizace domovních čistíren 

 

Indikátory: 

 

 

Realizátor opatření:   obec, VHOS a.s. 

Termín realizace:   2021 – 2027 

Možné zdroje financování:   Rozpočet obce 
Dotace Pardubického kraje 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Ministerstvo zemědělství 
Ministerstvo životního prostředí 

Opatření 1.2:  Zkvalitnění dopravní infrastruktury vedoucí k bezpečnosti obyvatel 

V obci je cca 7,8 km místních komunikací, z nichž více než 75% je ve špatném stavu. Opravy místních 

komunikací závisí na rekonstrukci technické infrastruktury. V obci zoufale chybí cyklostezka  

do sousedního města Jevíčka a chodník při frekventované komunikaci. Z dotazníkového šetření mezi 

obyvateli vyšlo najevo, že občané postrádají různá opatření, která by zpomalila rychlost aut 

projíždějících v obci. Stejně tak lidem chybí parkovací místa a přechody v obci. 

Cílem opatření je zajištění bezpečnosti občanů při pohybu na veřejném prostranství. 
 
Aktivity opatření: 

 Rekonstrukce místních komunikací 
 Zbudování chodníků podél komunikace II/371 
 Zbudování chodníků podél komunikace III/36620 
 Údržba a oprava stávajících chodníků 
 Vybudovat cyklostezku do Jevíčka 
 Zřídit přechody pro chodce na frekventovaných místech 
 Zvýšit počet parkovacích míst v obci 

 

 

 Počet m modernizovaného vodovodu 

 Počet m modernizované kanalizace 

 Počet zbudovaných domovních čistíren 



46 Program rozvoje obce Jaroměřice pro období 2021 - 2027 
 

Indikátory: 

 

 

 

 

 

Realizátor opatření:   obec 

Termín realizace:   2021 – 2027 

Možné zdroje financování:   Rozpočet obce 
Dotace Pardubického kraje 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
IROP 
 

Opatření 1.3: Bezpečnost v obci 

Povinností obce je mít zřízenou Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Aby byla Jednotka 
akceschopná, je potřeba, aby kromě různých školení měla po ruce základní potřebné vybavení, jako 
je výjezdní auto nebo čerpadlo v případě např. zatopení sklepů,… 
 

Aktivity opatření: 

 Podpora JSDH 
 Pořízení vhodného technického vybavení pro JSDH obce (např. čerpadlo, vozidlo,…) 

 

Indikátory: 

 

Realizátor opatření:   obec 

Termín realizace:   2021 – 2027 

Možné zdroje financování:   Rozpočet obce 
Dotace Pardubického kraje 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.2.  Strategický cíl 2: Rozvoj kvalitních podmínek pro život v obci 
 

Opatření 2.1: Budování infrastruktury pro bydlení 

V obci je v současné době připravena lokalita se 13 novými stavebními pozemky. Z toho 7 pozemků  

je k prosinci 2020 prodáno. V posledních letech vzrostl zájem o stavební pozemky a tento zájem trvá. 

Proto musí obec tuto situaci naléhavě řešit. Stejný problém je také s nedostatkem obecních bytů 

(přestože v roce 2019 byl počet obecních bytů rozšířen o 10 bytových jednotek – na stávajících  

14 bytů).   

 Počet m zrekonstruovaných místních komunikací 

 Počet m nově zbudovaného chodníku 

 Počet realizovaných opatření k bezpečnosti na komunikacích 

 Počet nově zbudovaných parkovacích míst v obci 

 Počet nových přechodů v obci 

 Počet m nově zbudované cyklostezky 

 Počet m opraveného chodníku 

 Pořízení technického vybavení  - ANO/NE 
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Cílem opatření je zajistit další plochy pro výstavbu rodinných domů a navýšit počet obecních bytů, 

které mohou posloužit také jako startovací byty pro mladé. 

Aktivity opatření: 

 Příprava nových stavebních parcel na území obce  
 Výstavba nových bytových jednotek 

 

Indikátory: 

 

 

Realizátor opatření:   obec 

Termín realizace:   2021 – 2027 

Možné zdroje financování:   Rozpočet obce 
Dotace Pardubického kraje 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
IROP 

 

Opatření 2.2: Rozvoj školství v obci 

V obci je úplná základní škola a mateřská škola, které navštěvují děti z obce i okolí. Obec se průběžně 

snaží v rámci svých finančních možnosti do oblasti školství investovat. V Jaroměřicích přibývá 

mladých rodin, pro které je důležitým aspektem v rozhodnutí právě základní a mateřská škola přímo 

v obci. Proto jsou nutné stálé investice nejen do budovy školy, ale školství jako takového, aby si škola 

udržela svou úroveň i pro další generace.  

Cílem opatření je udržení úrovně a atraktivnosti školství v obci Jaroměřice. 

Aktivity opatření: 

 Nástavba severního křídla budovy ZŠ 
 Vybudování odborných učeben v základní škole 
 Modernizace školní kuchyně 
 Dovybavení hřiště školy 

 

Indikátory: 

 

 

Realizátor 

opatření:   obec 

Termín realizace:   2021 – 2027 

Možné zdroje financování:   Rozpočet obce 
Dotace Pardubického kraje 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
IROP 

 

 Počet m2 pro novou výstavbu v obci 

 Počet nově zbudovaných bytů 

 Realizace nástavby severního křídla ANO/NE 

 Počet vybudovaných učeben v ZŠ 

 Počet nových prvků na hřišti MŠ 

 Modernizace školní kuchyně - ANO/NE 
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Opatření 2.3: Podpora kulturního a společenského života v obci, podpora sportovních 

aktivit v obci. 

V obci je několik spolků, které se starají o kulturní, společenský a sportovní život ve spolupráci s obcí. 

Obec se snaží tyto spolky podporovat v rámci jejích možností. Problém je v nedostatečném nebo 

zastaralém vybavení kluboven. Občané by chtěli, vzhledem k velikosti obce, také další dětské hřiště 

v jiné části obce nebo rozšíření stávajícího dětského hřiště.  

Spolky také řeší problém s nedostatkem členů. Chybí mladší nástupci, kteří by se ve svém volném 

čase chtěli aktivně podílet na činnosti jednotlivých spolků. Chybí také motivace pro mladé občany, 

proč se vůbec věnovat aktivní činnosti, nepracuje se s dětmi a nevedou se ke spolkové či sportovní 

činnosti v obci. 

Aktivity opatření: 

 Nadále podporovat místní spolky v jejich činnosti 
 Podpora práce s dětmi a mládeží 
 Dovybavení sportovního zázemí a jeho pravidelná údržba 
 Podpora tradic a místních zvyků 
 Vybudování dětského hřiště v další části obce 
 Rozšíření stávajícího dětského hřiště o další prvky 
 Nastavit motivační procesy pro mladé občany k aktivní činnosti ve spolcích 
 Nastavit práci s dětmi a mládeží v obci 

 

Indikátory: 

 

 

 

Realizátor opatření:   obec 

Termín realizace:   2021 – 2027 

Možné zdroje financování:   Rozpočet obce 
Dotace Pardubického kraje 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
IROP 

 

Opatření 2.4: Rozvoj cestovního ruchu a ochrana kulturního dědictví 

V obci se nachází památka – Poutní místo na Kalvárii -  zapsané na Indikativním seznamu národních 

kulturních památek, které jsou ve vlastnictví církve. Obec spolupracuje s církví na zvelebení této 

památky, protože si uvědomuje její důležitost a přínos pro samotnou obec. Mimo této významné 

památky na katastru obce, se nachází i další zapsaná kulturní památka  - zámek Jaroměřice – a další 

drobné památky, o které obec pečuje.  

Pozitivní situaci v rozvoji obce přináší fakt existence dvou restaurací a ubytovacích zařízení pro turisty 

a vedoucí značená cyklotrasa přes obec.  

Cílem opatření je nadále podporovat rozvoj cestovního ruchu formou investic do kulturních  

a ostatních památek v obci, vydávání propagačních materiálů o obci, které mohou být distribuovány 

 Počet kulturních akcí, podpořené obcí 

 Realizace dovybavení sportovního zázemí 

 Počet akcí pro děti v obci 

 Počet nových prvků na dětském hřišti 

 Práce s dětmi v obci – ANO/NE 
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nejen v regionu, ale také v širokém okolí. Jednou z možností podpory cestovního ruchu je zbudování 

naučné stezky s poutavými informačními tabulemi. 

 

Aktivity opatření: 

 Investice do oprav drobných místních a sakrálních památek 
 Investice do kulturních památek v obci 
 Podpora církve v rekonstrukci areálu památek zapsaných v Seznamu NKP 
 Spolupráce s církví při pořádání akcí na „Kalvárii“ 
 Propagační materiály - vydání pohlednic, brožur o obci 
 Výroba a umístění informačních tabulí na vhodných místech v obci (zajímavé události, budovy, 

…) 
 Zbudování naučné stezky 

 

Indikátory: 

 

 

 

 

Realizátor opatření:   obec 

Termín realizace:   2021 – 2027 

Možné zdroje financování:   Rozpočet obce 
Dotace Pardubického kraje 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
IROP 

 

Opatření 2.5: Podpora podnikatelského života v obci a zvýšení zaměstnanosti v obci 

 

V obci je několik podnikatelských subjektů, které zaměstnávají občany z obce a okolí a občané 

pracující jako OSVČ.  

Cílem opatření je podpora těchto subjektů v jejich činnosti, pomoci jim s propagací podnikatelské 

aktivity a v jejich vzájemné spolupráci s ostatními subjekty v obci, jako je sama obec a spolky v obci. 

 

Aktivity opatření: 

 Spolupráce s místními podnikateli na kulturně-společenských a sportovních akcí 
 Bezplatná podpora místních podnikatelů formou propagace na webových stránkách obce a ve 

zpravodaji 

 

Indikátory: 

 

Realizátor opatření:   obec 

Termín realizace:   2021 – 2027 

Možné zdroje financování:   Rozpočet obce 

 Počet zrekonstruovaných drobných památek 

 Počet zrekonstruovaných kulturních památek 

 Počet akcí na Kalvárii, podpořených obcí 

 Výroba propagačních materiálů – ANO/NE 

 Počet informačních tabulí v obci 

 Naučná stezka – ANO/NE 

 Podpora a spolupráce místních podnikatelů – ANO/NE 
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11.3. Strategický cíl 3: Rozvoj obce 

Opatření 3.1: Rekonstrukce obecního majetku 

Obec vlastní a provozuje několik budov, pozemků a volnočasový areál. Mezi budovy patří např. 

zámek, kde sídlí mateřská škola a obecní úřad, dále je to hasičská zbrojnice, budova základní školy  

a další. Některé budovy potřebují opravy, výměnu oken, střechy, atd.  

Cílem opatření je pamatovat na potřebnost průběžných oprav obecních budov a dalšího obecního 

majetku tak, aby stav budov byl vždy udržitelný a při opravách se pamatovalo na snížení energetické 

náročnosti budov. 

 

Aktivity opatření: 

 Investice do obecních budov a jejich oprav 
 Rekonstrukce hřbitovní zdi 
 Vybavení hasičské zbrojnice 

 

Indikátory: 

 

 

Realizátor opatření:   obec 

Termín realizace:   2021 – 2027 

Možné zdroje financování:   Rozpočet obce 
Dotace Pardubického kraje 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

 

Opatření 3.2: Efektivní samospráva obce 

 

Efektivní samospráva obce je podmíněna zpracováním strategických dokumentů, znalostí situace 

v obci, průběžným vzděláváním zastupitelů a zaměstnanců obce a především věcnou zpětnou vazbou 

občanů na práci zastupitelů. Každý představitel obce by měl mít vizi, jakým směrem by se „jeho“ obec 

měla ubírat. Nedílnou součástí je spolupráce s okolními obcemi, členství v dobrovolných svazcích, kde 

lze uplatnit společné řešení určité situace či problému regionálního významu. 

Cílem opatření je podpořit zpracování důležitých strategických dokumentů, spolupráci mezi obcemi  

a průběžné vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců obce. Dále je nutné podpořit informační toky 

směrem k obyvatelům, aby se i oni mohli podílet na rozvoji obce. 

 

Aktivity opatření: 

 Zpracování studií a pasportů nutných pro rozvoj obce 
 Dokončení digitalizace katastru obce 
 Pořízení digitalizace kroniky 
 Zapojení veřejnosti do dění v obci 
 Účast představitelů, zastupitelů a zaměstnanců obce na školení 
 Spolupráce s ostatními obcemi, hledání společného řešení na stejný problém 

 

 Počet investic do oprav obecních budov 

 Rekonstrukce hřbitovní zdi – ANO/NE 

 Vybavení a údržba hasičské zbrojnice – ANO/NE 
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Indikátory: 

 

 

 

 

Realizátor opatření:   obec 

Termín realizace:   2021 – 2027 

Možné zdroje financování:   Rozpočet obce 
Dotace Pardubického kraje 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.4. Strategický cíl 4: Zkvalitnění péče o životní prostředí 

Opatření 4.1: Efektivní nakládání s odpady  

 

Obec Jaroměřice umožňuje svým občanům třídit odpad. Zřídila v obci sběrný dvůr, v obci je několik 

„hnízd“ kontejnerů na třídění odpadu. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že lidé většinou odpad 

třídí, ale přejí si více kontejnerů do více částí obce. Stejně tak poukazují na chybějící kontejnery  

na bioodpad a jejich svoz v letní sezóně. Obec předala občanů do výpůjčky (s následných darováním) 

300 ks kompostérů. Vybavila domácnosti hnědými popelnicemi na biologicky rozložitelný odpad, 

jehož pravidelné svozy začnou v lednu 2021.  

Cílem opatření je najít řešení, jak motivovat ostatní občany pro třídění odpadu a podporovat ty, kteří 

odpad třídí. 

 

Aktivity opatření: 

 Průběžné doplňování nádob na tříděné odpady dle potřeb obyvatel 
 Osvěta obyvatel na téma „Nakládání s odpady“ 

 

Indikátory: 

 

Realizátor opatření:   obec 

Termín realizace:   2021 – 2027 

Možné zdroje financování:   Rozpočet obce 
Dotace Pardubického kraje 
Ministerstvo životního prostředí 

 

Opatření 4.2: Obnova a údržba zeleně a veřejného prostranství  

 

Veřejná zeleň je důležitá nejen pro vzhled obce jako takové, ale plní funkci také relaxační  

a ekologickou. Pro řádné plnění údržby a obnovy zeleně je potřeba vlastnit správnou komunální 

techniku.  

 Počet zpracovaných studií 

 Digitalizace katastru obce – ANO/NE 

 Digitalizace kroniky – ANO/NE 

 Počet vzdělávacích aktivit, kterých se zástupci obce zúčastnili 

 Počet členství obce ve svazcích 

 Spolupráce obce s ostatními obcemi – ANO/NE 

 Počet nově pořízených kontejnerů 
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Cílem opatření je zvýšit možnosti průběžné údržby veškeré zeleně a ploch veřejného prostranství, 

které přispívají k pozitivnímu hodnocení obce na „první pohled“.   

 

Aktivity opatření: 

 Průběžná údržba veřejného prostranství 
 Průběžná údržba a obnova veřejné zeleně 
 Obnova lesních porostů na lesních pozemcích 
 Údržba lesních pozemků 
 Pořízení komunální techniky potřebné k udržování veřejného prostranství 

 

Indikátory: 

 

 

 

Realizátor opatření:   obec 

Termín realizace:   2021 – 2027 

Možné zdroje financování:   Rozpočet obce 
Dotace Pardubického kraje 

 

Opatření 4.3: Hospodaření na obecních pozemcích 

Zpracování komplexních pozemkových úprav je jednou z důležitých věcí, které obci ještě chybí.  

Po zpracování pozemkových úprav se vyjasní vlastnická práva k pozemkům a vytvoří se podmínky pro 

hospodaření s půdou a realizaci zpracovaných a navržených protierozních a protipovodňových 

opatření.  

Cílem opatření je zajistit provedení komplexních pozemkových úprav. 

 

Aktivity opatření: 

 Zpracování komplexních pozemkových úprav 

 

Indikátory: 

 

Realizátor opatření:   obec 

Termín realizace:   2021 – 2027 

Možné zdroje financování:   Rozpočet obce 
Dotace Pardubického kraje 
Ministerstvo životního prostředí 
Ministerstvo zemědělství 

 

Opatření 4.4: Údržba vodních ploch v obci 

Na katastru obce jsou čtyři menší vodní toky, o které je třeba pravidelně pečovat. Ve východní části 

obce dochází při velkém průtoku vody k vylití potoka, proto je nutné Úsobrnský potok udržovat. Obec 

 Počet nově vysázených stromků v lese 

 Pravidelná údržba veřejného prostranství – ANO/NE 

 Pravidelná údržba a obnova veřejné zeleně – ANO/NE 

 Počet pořízených strojů 

 Zpracované komplexní pozemkové úpravy – ANO/NE 
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se také chystá realizovat protipovodňové opatření v části Nové Dvory, kde vzniká problém lokálního 

zatopení při přílivových srážkách vinou nesprávného hospodaření na svazích.  

Cílem opatření je zpracování/aktualizace protipovodňového opatření v obci a jeho následná realizace 

a udržení čistoty v korytech vodních toků a mimo něj.  

 

Aktivity opatření: 

 Průběžné čištění koryt místních vodních toků 
 Realizace protipovodňových opatření v části obce Nové Dvory 
 Aktualizace protipovodňového opatření v obci Jaroměřice (digitální protipovodňový plán) 

 

Indikátory: 

 

 

Realizátor opatření:   obec, Povodí Moravy 

Termín realizace:   2021 – 2027 

Možné zdroje financování:   Rozpočet obce 
Dotace Pardubického kraje 
Ministerstvo životního prostředí 
Ministerstvo zemědělství 
IROP 

 

  

 Počet realizací čištění koryt vodních toků 

 Aktualizace protipovodňových opatření v obci 

 Realizace protipovodňových opatření v části obce Nové Dvory – ANO/NE 



54 Program rozvoje obce Jaroměřice pro období 2021 - 2027 
 

12. Realizace Programu rozvoje obce 

Za realizaci a aktualizaci programu odpovídá starosta obce. Dohled na plnění a aktualizaci programu 

má Zastupitelstvo obce, které také shromažďuje podněty občanů k aktualizaci programu. 

Pro zdárné plnění realizace PRO je nezbytně nutné, aby se aktéři seznámili s tímto dokumentem  

a mohli pokračovat ve své činnosti dle schváleného dokumentu PRO. 

Toto platí také pro veškeré změny ve složení zastupitelstva obce a ve vedení obce. K těmto situacím 

dochází pravidelně po komunálních volbách. Dříve, než nový starosta se zastupitelstvem, začnou 

plánovat svoji práci pro příští roky, musí se seznámit s tímto dokumentem PRO.   

12.1.  Průběh vyhodnocení PRO 

Vyhodnocování PRO bude probíhat min 1x za 2 roky. Způsob sledování plnění realizace programu  

si zvolí zastupitelstvo obce. Za průběžné vyhodnocování PRO zodpovídá starosta a místostarosta 

obce. Pro sledování plnění PRO a následné vyhodnocení slouží nastavené indikátory u každého 

opatření. Plněním zvolených aktivit dochází k realizaci PRO. Po každém vyhodnocení plnění aktivit 

PRO bude zpracována zpráva o plnění realizace PRO. 

12.2.  Aktualizace PRO 

Aktualizace dokumentu PRO bude probíhat nejméně jednou za dva roky. Nejlépe při vyhodnocení 

plnění realizace PRO. Každá aktualizace (změna) bude v dokumentu zaznamenána formou 

změnového hlášení a aktualizovaný dokument bude označen „Verze XY“.  

Aktualizaci bude provádět osoba pověřená starostou obce, která bude mít k dispozici stávající 

dokumenty a bude seznámena s aktuálními potřebami obce. Aktualizace by měla probíhat dle 

nastavených pravidel, neměla by zcela měnit rozvojové potřeby obce, spíše je doplňovat.  

Je zcela nežádoucí uchýlit se k aktualizaci dokumentu PRO na základě změny v politické situaci obce. 

Např. po volbách, kdy dojde také k větším personálním změnám. Dokument PRO má sloužit jako 

nástroj pro rozvoj obce a měl by být důležitým a akceptovaným Programem rozvoje obce.  

12.3. Zveřejnění PRO 

Dokument Program rozvoje obce bude zveřejněn na webových stránkách obce www.jaromerice.cz. 

V listinné podobě bude k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě v době úředních hodin. Veškeré 

aktualizace a zprávy o vyhodnocení PRO budou vyhotoveny jak v listinné podobě dostupné  

na Obecním úřadě v Jaroměřicích, tak v elektronické podobě na webových stránkách obce.  

  

http://www.jaromerice.cz/
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13. Seznam zkratek 

ČOV Čistírna odpadních vod 
DSO Dobrovolný svazek obcí 
HZS Hasičský záchranný sbor 
IROP Integrovaný regionální operační program 
JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
KES Koeficient ekologické stability 
MAS MTJ Místní akční skupina Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
MŠ Mateřská škola 
ORP Obec s rozšířenou působností 
PRO Program rozvoje obce 
SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 
ZŠ Základní škola 
ZUR PK Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
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