2014
Ze světového dění nás letos znepokojovaly hlavně události na Ukrajině. Krym byl
odtržen od Ukrajiny a včleněn do Ruské federace. Ve východní části Ukrajiny byla vytvořena
samozvaná Doněcké republika, jejíž vojáci byli v bojích s ukrajinskými vládními vojáky
podporováni Ruskem. Evropská unie a USA zavedly na protest proti Rusku hospodářské
sankce. Také teroristické akce hlavně islámských extrémistů a tzv. Islámského státu v Sýrii a
Iráku a vojenské akce v Izraeli a Palestině nepůsobily na svět klidným dojmem.
V Africe řádila epidemie krvácivé horečky EBOLY.
Horolezec Radek Jaroš z Nového Města zdolal v červenci poslední ze 14 himálajských
osmitisícovek – vrchol K2.
Na začátku roku sestavil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka sedmnáctičlennou vládu
koalice ČSSD (7 členů vlády), hnutí ANO (6 členů) a KDU ČSL (3 čl.). 29. ledna vládu jmenoval
prezident.
Po odchodu Petra Nečase z vedení ODS byl zvolen předsedou strany Petr Fiala.
۞
V tomto roce se konaly troje volby. Nejprve 23. a 24. května do Evropského
parlamentu. Měly malou účast – jen 18.20%. Bylo zvoleno 21 poslanců z České republiky: 3
za KDU-ČSL, 4 za TOP 09 a Starostové, 3 za KSČM, 4 za ČSSD, 4 za hnutí ANO 2011, 2 za ODS,
1 za Stranu svobodných občanů. Žádný ze zvolených poslanců nepochází z Kraje Vysočina.
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V Jimramově (oba okrsky) volilo 18,63% voličů. Nejvíce hlasů dostali v Jimramově
kandidáti KDU-ČSL 21,19%, ČSSD 19,02% a ANO 2011 10,86%.
Při volbách do zastupitelstev obcí v říjnu (zápis na jiném místě) se v našem volebním
obvodu volilo i do Senátu. Z prvního kola 10. a 11. října postoupili do druhého Ing. Dagmar
Zvěřinová (ČSSD) 27,74% hlasů a Ing. František Bradáč (KDU- ČSL) 20,70% hlasů. Ve druhém
kole 17. a 18. října byl do Senátu zvolen Ing. František Bradáč z Velkého Meziříčí. Po těchto
volbách přišlo do Senátu 27 nových senátorů, z toho 5 žen. Nejvíce senátních křesel získaly
strany ČSSD 10, KDU-ČSL 5, ANO 2011 4. Volební účast byla v prvním kole 38,62% a ve
druhém 16,69%, v Jimramově 48,93% a 19,09%. Senát měl po volbách z 81 senátorů 35
senátorů ČSSD, 13 ODS, 8 KDU-ČSL, 4 ANO 2011 atd.
۞

Volby do
Senátu

Rozhodnutím Ústavního soudu byly zrušeny regulační poplatky za pobyt v lůžkových
zařízeních zdravotnictví (100 Kč/ den) zavedené v roce 2008. Zůstaly regulační poplatky 30
Kč v lékárnách, v ordinacích praktických a odborných lékařů a ambulancích. Zachován byl i
poplatek 90 Kč za návštěvu pohotovosti.
۞
Obyvatelstvo
K 31. 12. 2014 měl městys 1196 obyvatel z toho 603 žen a 593 mužů.
V jednotlivých částech:
Jimramov
394 žen
339 mužů
celkem 688 obyvatel
Benátky
107 žen
113 mužů
celkem 220 obyvatel
Sedliště
56 žen
56 mužů
celkem 112 obyvatel
Trhonice
47 žen
37 mužů
celkem 84 obyvatel
Ubušín
44 žen
48 mužů
celkem 92 obyvatel
Narodilo se celkem 18 dětí (5 chlapců, 8 dívek), 7 rodičům z Jimramova, 3 z Benátek,
1 z Trhonic a 2 z Ubušína. V sedlišťských rodinách se žádné dítě letos nenarodilo.
Zemřelo 12 osob: 5 občanů Jimramova, 5 z Benátek a 2 ze Sedlišť. Byli to tito občané:
Spěváček Petr, nar. 1949, DPS, původně z Prahy, Dufek Josef, 1951, bytem Pod Horou 55,
Benátky, Boháč Ladislav, 1930, Ubušínská 48, Benátky, Chalupník Jarmil, 1961, Sedliště 30,
Liškutin Jiří, 1941, Panská 58, Jimramov, Štursová Marie, 1929, V Potokách 38, Benátky, Ing.
Bartoš Jaroslav, 1940, Panská 303, Jimramov, Kovář Miloslav, 1926, Ubušínská 17,Benátky,
Müller Milan, 1931, Mostní 30, Jimramov, Beneš František, 1930, Sedliště 24, Kovářová
Marie, 1928, Ubušínská 17, Benátky, Havlíček Jarmil, 1929, Padělek 49, Jimramov.
K trvalému pobytu se přihlásilo 12 osob a rovněž 12 se z trvalého pobytu odhlásilo.
Do Jimramova se přistěhovala rodina Františka Pillmayera z Klobouk u Brna. Koupili
dům č. p. 307 na Padělku po Obrových. Sousední parcelu se zbytky shořelého domu
Prokopových koupil L. Fajmon ze Sedlišť. Domek U Fryšávky č. p. 323 koupil Hohl Radovan
z Hradce Králové. Č. p. 17 na Náměstí Jana Karafiáta začala obývat Bohuslava Jiříčková.
Koncem roku se manželé Machovi z Padělku 296 přestěhovali do opraveného domku č.p.
36, který koupili v Mostní ulici. Dům č.p. 296 předali rodině svého syna, která zatím užívala
obecní byt v domě č.p. 67 na Benátkách.
10. února zemřel v Blansku ve věku 89 let bývalý farář sboru ČBCE v Jimramově pan
Jiří Tomeš. Poslední rozloučení s ním se uskutečnilo u nás
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v jimramovském kostele, kde působil v letech 1982 – 1990. Pan Jiří Tomeš byl volyňský Čech
a do své bývalé vlasti se vrátil jako dobrovolník Svobodovy armády přes Duklu a Slovensko.
Důchod trávil v Blansku, kde také aktivně působil v Českém svazu bojovníků za svobodu.
14. listopadu zemřel ve věku 86 let Ludvík Otradovec, bývalý farář Římskokatolické
církve v Jimramově v letech 1976 – 1981.
Matrikářka zaznamenala v tomto roce 12 sňatků (z toho 5 církevních).
۞
Hospodaření
Městys měl v roce 2014
46 398 742,82 Kč příjmu. Příjem z daní činil 13,370 mil.
Kč, z dotací 12,280 mil. Kč (na akce 10,338 mil.Kč). 1,817 mil. Kč bylo použito z přebytku
minulého roku.
Celkové výdaje byly 41 257 584,91 Kč. Přebytek na konci roku 2014 činil 5 141 157,91
Kč.
Hlavní investiční akcí bylo zateplení nové budovy školy a školní jídelny. Městys získal
na akci dotaci. Její vyřizování bylo náročné a potřebné finance byly k dispozici až v polovině
roku. Pro firmu VaK z Bystřice n. P., která byla po výběrovém řízení prací pověřena, byl
postaven těžký úkol: Práce dokončit do konce roku. Zdržení způsobila také opožděná
dodávka nových oken. Byla vyměněna okna za okna s vakuovými dvojskly, na vnější zdi byla
připevněna izolace z polystyrénu a ta potažena omítkou. Vzhledově nová budova prokoukla
jasnějším zbarvením omítky. Většina prací probíhala za plného provozu školy i jídelny.
Stavbaři pracovali i za ztížených povětrnostních podmínek. Při dokončování omítky u
jídelny museli pracoviště zakrývat plachtami. Akce si vyžádala 5,8 mil. Kč. Byla získána
dotace SF ŽP a Fondu soudržnosti EU 4,4 mil. Kč, městys se podílel 1,4 miliony Kč.
Z Programu regenerace MPR a MPZ byla městysi přidělena dotace ve výši 200 000,Kč. Peníze byly použity na opravu štítu radnice a zrestaurování dvou náhrobků na
evangelickém hřbitově: Vladimíra Chrousta od Julia Pelikána a faráře Michala Blažka.
Celkem tyto akce stály 397 tisíc Kč. Na zrestaurování pomníku padlých v parčíku před
radnicí v hodnotě téměř 80 tisíc Kč přispěl kraj 39 tisíc Kč. Opravy náhrobků i pomníku
zajišťoval akademický sochař Martin Kovařík.
V únoru byly skáceny poslední smrky v parčíku za Horní školou. Ke kácení připravila
stromy najatá firma FIK, s. r. o. z Nového Města, kácení provedla místní firma Borovských.
Také staré lípy před školou už ohrožovaly domky poblíž stojící. Musely být odstraněny. Opět
je káceli pracovníci firmy Borovský. Zůstala jen jedna lípa, která byla ošetřena řezem a
bezpečnostní vazbou. Do konce roku zde byla vysazena řada nových okrasných hlohů. Po
skácení stromů před školou a úpravách omítky budov se otevřel z benátské strany hezký
pohled na areál školy.
Lípa u bývalého parčíku Sólo (u č.p. 153 – Vraspírovi) byla přihlášena do projektu
„Zdravé stromy pro zítřek“. Strom bude zdarma hodnocen odbornou komisí arboristů a
ošetřován.
Začaly práce na úpravě zámeckého parku. S majiteli bylo dohodnuto, že bude
posunut plot, aby mohl být podél nově vydlážděné vozovky před zámkem vybudován širší
chodník. V září byl odstraněn rozpadající se starý plot a do zimy pracovníci obce vystavěli
velkou část podezdívky nového. Bylo rozhodnuto získat dotaci na regeneraci parku a
upravit jej podle návrhů odborníků. Pro rok 2014 byla získána dotace 357 tisíc Kč, hodnota
555 tisíc Kč.
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Projekt pokračuje i v roce 2015. Regeneraci Bludníku podle projektu provede firma Petr
Zvědílek, Jihlava.
Přestavba hasičské zbrojnice pokračovala jen dokončením střechy (dotace na rok
Přestavba
2014 109 tisíc Kč). Další práce byly odloženy, protože byla dána přednost akci ve škole.
hasičské
Kanalizace a čistička odpadních vod byly letos ve zkušebním provozu. K nové
zbrojnice
kanalizaci se připojily další domy, mezi nimi i katolická fara.
V Sedlištích byla provedena za 223 tisíce Kč rekonstrukce veřejného osvětlení. Byla
OD 8/2014
získána dotace od Kraje Vysočina na polovinu hodnoty.
Městys se zapojil do akce za zlepšení třídění odpadů. Zajistil u firmy Jelínek Trading
Třídění
plastové kompostéry a dal je bezplatně k trvalému užívání majitelům domů. Podařilo se tak
odpadů
zmenšit objem domovních odpadů o bioodpady a tím snížit náklady za odvoz. Celkem bylo
pořízeno 600 ks. Nákup byl dotován: SFŽP 27 tisíc a EU z fondu soudržnosti 467 tisíc Kč (obec
kompostéry
95 tisíc Kč).
V soutěži obcí v třídění „My třídíme nejlépe“ byl Jimramov v polovině roku 2014 mezi
132 obcemi do 2000 obyvatel vyhodnocen na 21. místě.
U nákupního střediska přistavila firma REVENGE a.s. nový kontejner na sběr obuvi a
textilu. Suroviny firma v třídícím závodě v Boskovicích ekologicky zhodnotí. Část je využita
v neziskových projektech – vrátí je potřebným lidem k opětovnému využití. Odložený textil
mohou občané také věnovat občanskému sdružení Diakonie Broumov, pro kterou
každoročně organizuje městys sbírku.
547 tisíc Kč bylo třeba na rozšíření dětského hřiště za zámkem „na Urbanově
Dětské hřiště
rybníku“ (dotace 383 tisíce). Nové atraktivní prvky dodala a instalovala firma Alestra Kuřím.
Úpravu povrchu terénu pak dokončili v roce 2015 pracovníci obce.
Místní rozhlas byl již nevyhovující, míval časté poruchy. Představitelé obce si
uvědomovali jeho nedostatečnou funkci pro vyhlašování důležitých upozornění v případě
Místní
povodně a jiných krizových událostech. Proto žádali o příspěvek na tzv. povodňový rozhlas.
rozhlas
Stávající zařízení vedené drátěnými rozvody bylo odstraněno a koncem roku nahrazeno
úplně novým s výkonnými amplióny. Signál je do nich v Jimramově a všech místních částech
šířen bezdrátově - rádiem. Funkce byla odbornou firmou dolaďována ještě v roce 2015.
Akce stála 1,933 mil. Kč, dotace 1,686 mil. Kč.
Pro zmírnění rychlosti na hlavním tahu městysem (silnice I/360) byl u sjezdu z Horky
nainstalován měřič rychlosti s ukazatelem rychlosti vozidel.
Koncem roku bylo také zakoupeno zametací vozidlo City Ranger 3500, které, hlavně
na jaře, zlepší úklid místních komunikací a chodníků. Při ceně 3,186 mil. Kč zaplatil městys
Další práce
494 tisíc Kč, zbytek byl dotován. Vozidlo dodala firma HITL Moravský Krumlov.
Nový Benátský most byl již v provozu, ale stavební firma Mitrenga teprve na jaře
dokončila práce, které nestihla do zimy, hlavně povrchovou úpravu betonu. Pracovní
skupina městyse vrátila na své místo na benátském břehu hraniční kámen, který dříve
OD 2,3/2014
vyznačoval hranici Čech a Moravy, okresů Polička a Nové Město. Podobný je i u mostu přes
Hraniční (Trhonický) potok. Oba kameny opravil místní kameník B. Šťastný. Dříve býval
hraniční kámen i u mostu pod Kabačkou.
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Sdružení Sousedských lesů udělalo také něco pro turisty. Na okraji lesa na Padělku
nechalo postavit v září odpočívadlo. Toto vyhlídkové místo (také výchozí místo běžkařské
trati) hned přilákalo nejen turisty, ale i místní občany k vycházkám. „Sousedi“ plánují
postavit ještě další přístřešek u staré javorské silnice. Zaslouží si za to pochvalu.
Při procházkách podle Svratky po hrázi musíme často dávat pozor na hromádky, které
tam zanechávají psi při svých procházkách se svými pány. Ve městech je již rozšířeno, že
jsou pro majitelé psů připraveny schránky se sáčky, pomocí nichž odkládají majitelé psí
exkrementy do odpadkových košů. Proto i u nás byly pořízeny nové odpadkové koše, které
byly zatím umístěny na vycházkových trasách na hrázi řeky a na Panské ulici. Záleží na
pochopení majitelů psích miláčků, jak tuto službu přijmou.
Prací, které zajišťoval úřad městyse a jeho pracovní skupina ,bylo mnoho, k tomu
ještě údržba komunikací, zeleně, Letos se velmi osvědčila pomoc nezaměstnaných
spoluobčanů, kterých bylo na doporučení Úřadu práce zapojeno až 13. Platil je ÚP a
městys jim přispíval na stravné.
Krajská správa silnic opravovala v červnu spojovací silnici III. třídy 35727 mezi
Unčínem a Ubušínem. Byly opraveny průchody pod vozovkou a vozovka dostala povrch
z obalované asfaltované drti.
Oprav se dočkala i silnice z Jimramova ke Sněžnému. Od července pracovníci firmy
pracovali nejprve na opravách propustí, podloží vozovky, příkopů a krajnic. Práce se střídaly
ve dvou úsecích: od Jimramova po křižovatku u Javorka a od Javorka po křižovatku u
Sněžného (Vříšť). V prvním úseku byla v říjnu práce ukončena položením nového
asfaltového koberce. Na druhém úseku byly výtluky jen opraveny a má se pokračovat
v příštím roce. Dopravní objížďky byly organizovány přes Borovnici a Javorek v 1. úseku a
přes Sněžné, Daňkovice a Javorek v 2. úseku.
۞
Soukromé stavby
V Hliníku opravovala stavební firma Vojta domek č.p. 88 manželů Morávkových.
Filip Jílek si nechal vestavět do půdního prostoru domu č.p. 306 na Padělku novou
bytovou jednotku. Vnitřní práce budou pokračovat v dalším roce.
Stále ještě přistavuje v č. p. 153 U Fryšávky Petr Vraspír.
K užívání byla uznána stavba domku Emila Šutery na Benátkách v ulici Zahradní. Bylo
mu přiděleno popisné číslo 71.
Jan Bulín z Brna stavěl rodinný dům č.p. 17 v Trhonicích.
Chátrající budova Koruny, č.p. 108, změnila majitele. Stal se jím František Vojta ze
Sedlišť. Má záměr upravit budovu na bytový dům.
Podnikání
Poschodí Nákupního střediska bylo letos nevyužité, když skončila prodejna použitého
textilu v NS.
Nový nájemce vietnamského původu v létě obnovil provoz Večerky v Panském domě.
Pobočka České pošty v Jimramově pozměnila své služby. Omezila se na přepážkový
provoz: příjem poštovních zásilek, peněžní provoz, výdej uložených zásilek a prodej
doplňkového sortimentu. Donášku pomocí poštovních doručovatelů organizuje v jejím
obvodě pobočka Nové Město na Moravě.
۞
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Nové zastupitelstvo volili občané 10. a 11. října , kdy se také volilo do Senátu). Bylo
navrženo 30 občanů na dvou kandidátkách (15 + 15). Za stranu č. 2 kandidovali občané
navržení Křesťanskou demokratickou unií – Českou stranou lidovou, další kandidáti,
většinou občané ze Sedlišť, Ubušína a Trhonic + dva jimramovští občané, byli na druhé
kandidátce č. 1 Nezávislých. Česká strana sociálně demokratická kandidátku nepřipravila.
Zajímavé bylo, že mezi navrženými byl jen jeden člen politické strany.
Úspěšnější byli kandidáti KDU-ČSL, kteří získali 56,50% hlasů, tj. 9 mandátů, Nezávislí
získali zbývajících 6. Členy zastupitelstva byli zvoleni za KDU-ČSL: Ing. Homolka Josef, Bureš
Zdeněk, Pachovská Dana, Mgr.Křížová Věra, Kalášek Pavel, Tušla Josef, Pajkr Jaroslav,
Sedláková Petra a Just Jiří (všichni z Jimramova), za Nezávislé: Petr Jan (Benátky), Vojta Petr
(Sedliště), Matýsek Miroslav (Ubušín), Bartošová Jaroslava (Jimramov), Ďuriš Milan
(Trhonice) a Gregor Jiří (Sedliště). Voleb se zúčastnilo 54,23 % voličů v okrsku 1 a 68,22 %
voličů v okrsku 2, celkově 57,59 % voličů. Volební účast v celé republice byla 44,46%, kraj
Vysočina měl nejlepší volební účast 52,11%.
Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva byl starostou znovu zvolen Ing. Josef
Homolka a místostarostou Pavel Kalášek. Do Rady městyse byli zvoleni ještě Zdeněk Bureš,
Mgr. Jaroslava Bartošová a Ing. Jan Petr. Dále zastupitelstvo zvolilo Ing. Jana Petra
předsedou finančního výboru a Petra Vojtu předsedou kontrolního výboru.
۞
Kultura
Výstavy výtvarných děl zajišťovala hlavně Výstavní síň malířů Vysočiny v č.p. 19
(bývalé knihkupectví). Vedl ji p. V. Flesar. V Síni rodáků u Jana se kromě stálých expozic
uskutečnilo několik prázdninových výstav: koláže J. Svobody při festivalu Otevřeno, obrazy
Jiřího Kristena, fotografie Ladislava Boháče. Uskutečnila se i předvánoční prodejní výstava.
Několik dnů v září a říjnu obsadili Jimramov filmaři České televize z Brna. Natáčeli zde
pro připravovaný seriál kriminálních příběhů Četnické trampoty. Filmovali v horní části
Náměstí J. K., v Kostelní uličce a na Panské. Také natáčeli v bývalé továrničce v Sedlištích.
S nastudovaným divadelním představením autorů Vratislava Blažka a Zdeňka
Podskalského Světáci přijeli v březnu do Jimramova opět ochotníci z Víru. Představení
Lucerny předvedli v sokolovně ochotníci z Korouhve.
Sousedské posezení u sokolovny 16. srpna mělo program: kouzlení a hry s klaunem,
vystoupení Rozárek, koncert Ivety Machové a večer s country kapelou Starý fóry. Sousedské
posezení se uskutečnilo také na výletišti v Trhonicích .
Z dalších akcí v sokolovně: Farní ples - 10. ledna, dětský karneval 1. března, školní
akademie 30. května, volební mítink KDU-ČSL – 5. června, Den dětí s diskžokejem
Hamerským – 29. června, Uspávání broučků s lampionovým průvodem 4. října, dětská
vánoční merenda 14. prosince. Ještě je třeba připomenout cestovatelskou besedu o
západním pobřeží USA s Mgr. Kocurkem v ZŠ. Vánoční strom byl postaven tentokrát
v parčíku před radnicí a při jeho rozsvěcování 30. listopadu účinkoval dětský pěvecký
soubor A. Bradáče a taneční skupina malých dětí Rozárky.
Řadu kulturních akcí pořádaly církve.
Festival Otevřeno Jimramov 2014 se konal 22. až 24. srpna. Pořadatelé Klub Sluníčko
Nové Město připravil na 25. ročník festivalu bohatý, hlavně hudební pořad. V pátek
v Bludníku vystoupily skupiny, které se zúčastnily
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i minulých ročníků: skupiny Strašidelný elektrik band, Jericho, Původní Bureš, Traband a
Zuby nehty. V sobotu vyplnily hudební program skupiny, které již v Jimramově také
OD 19/2014
vystupovaly: Broken Harp  Hoochie Cochie Band, Caine-Mi, Déma běžný, Znouzectnost,
Oboroh, Vladimír Merta, Triga CK Vocalu, Kyx orchestra, Plastic People of the Universe,
Květy, Hoochie Cochie Band. Místo onemocnělého Vladimíra Mišíka vystoupil Pavel Bohatý
& Etc. V neděli byl festival ukončen vystoupením pěveckého sboru Vox humana. Během
festivalu se uskutečnila retrovýstava o festivalu a výstava Jardy Svobody „Listening“.
Zájezd důchodců, který připravovala sociální komise se uskutečnil 9. září 2014 a
směřoval na Kroměřížsko. Nejprve navštívili účastníci pod vedením členky zastupitelstva
Zájezd důchodců
městyse a předsedkyně komise Dany Pachovské technickou památku z první poloviny 19.
století ve Velkých Těšanech (větrný mlýn). V Kroměříži pak navštívili městské muzeum –
expozice Historie ukrytá pod dlažbou města, Památník Maxe Švabinského a Příroda a
člověk. Po obědě si prohlédli Arcibiskupské sklepy, kde byla i ochutnávka mešního vína.
Velkým zážitkem byla prohlídka nově zrenovované Květné zahrady.
۞
Základní škola a mateřská škola
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo základní školu 152 žáků v 8 třídách (do jedné
třídy byl spojený ročník čtvrtý s pátým) , 65 dětí navštěvovalo MŠ a 52 dětí bylo zařazeno do
dvou oddělení školní družiny. Ve všech ročnících ZŠ se vyučovalo podle ŠVP, který vypracovali
pedagogové školy.
Mateřská škola pracovala podle vlastního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání.
1. února odešla do důchodu učitelka, bývalá ředitelka školy, Mgr. Alena Málková. Ve
Škola
výuce chemie vypomáhal pak důchodce Mgr. Miroslav Straka ze Žďáru.
O prázdninách 2013 bylo rozhodnuto vyměnit opotřebované zařízení multimediální
pracovny. Škola se proto zapojila do projektu EU peníze školám a uspěla. Byl pořízen nový
server a 25 počítačů. Byla rozšířena síť internetu pro žáky i učitele.
Zřizovatel Městys Jimramov vybudoval na vlastní náklady v zahradě školy novou
zastřešenou učebnu v přírodě místo už zchátralé učebny z roku 2001
Z prázdné šatny byla vybudována jazyková učebna pro 24 žáků. Je vybavena centrálním
ovládáním jednotlivých pracovišť a interaktivní tabulí.
V druhé polovině roku 2014 probíhaly stavební úpravy pro zateplení novějších částí
školy (výměna oken, zateplení stěn). Úpravy probíhaly většinou za provozu. Dále popsáno
na jiném místě kroniky (str. 85).
۞
Církve
Českobratrská církev evangelická v Jimramově už 20 let rozvíjí partnerská setkávání s
Evangelická
holandskou reformovanou církví v Zuid-Beijerlandu. Jeden rok autobus Čechů navštěvuje
církev
Holandsko (kdy holandské rodiny zajišťují ubytování a program) a další rok přijíždějí zase
Holanďané sem. Letos v září přijeli Holanďané na čtyřdenní návštěvu. Kromě setkání
v Jimramově pro ně jimramovský sbor připravil návštěvu Sloupsko - šošůvských jeskyní,
třebíčského židovského města a baziliky a rozhledny Karasín.
Sbor i letos uspořádal letní tábor pro děti - v červenci na táborové základně PS
Plejády Šternberk v Bohuslavicích u Konice.
Evangelický sbor také uspořádal v evangelickém kostele řadu kulturních akcí, např. :
Koncert Alter ego 15.6.2014, varhanní koncert (Hana Ryšavá varhany, Hana Čermáková
flétna – učitelky Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci),
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Vánoční koncert pěveckého sboru z Nedvědice 15. 12. 2014 .
7. prosince pozval sbor všechny občany do evangelického kostela na Adventní
koncert Pěveckého sboru Vocatus Ecumenicus. Sbor účinkoval při adventních a jiných
koncertech v Poličce, Sněžném, Žďáru n. S. , Novém Městě na Moravě, Vanovicích, Olešnici,
Bystrém, Horních Vilémovicích, Jihlavě, Krouně a také při slavnosti k dvacátémů výročí
zapsání kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře za památku UNESCO.
Farnost Římskokatolické církve zorganizovala opět tříkrálovou sbírku. Koledníci pro
Charitu nasbírali v jimramovské farnosti celkem přes 50 tisíc Kč, z toho v Jimramově 21
tisíc Kč. Farnost připravila pžro farníky řadu dalších akcí: zájezdy do Babiččina údolí,
třídenní po trase Kutná Hora, Sázava, Stará Živohošť, Slapská přehrada, Karlštejn, Svatý Jan
pod Skalou, Svatá Hora u Příbrami, Konopiště, Průhonice, moderní kostel v Praze
Strašnicích, pro děti pak letní tábor ve Sněžném a jiné. V rámci projektu „Kostely naplněné
hudbou“ byl 19. října v jimramovském kostele koncert loutnisty Jindřicha Macka a
akordeonistky Jitky Baštové. 9. listopadu byla pro účastníky jistě velkým zážitkem
svatohubertská troubená mše v místním kostele, kterou doprovodili trubači z Lukova a
pěvecký sbor z Želetavy.
۞
Sport
V okresní soutěži kopané 2013/14 obsadili muži Jimramova 3. místo. Z 26 utkání 15
vyhráli, dvakrát remizovali a 9 utkání prohráli. Získali 47 bodů při aktivním skóre 54:31.
Soutěž vyhrála Dolní Rožínka před Pohledcem. Sněžné bylo desáté. Dobře si vedli mladší
žáci. Vyhráli skupinu A okresního přeboru (5 účastníků). Ze 16 zápasů družstvo 14 vyhrálo ,
jen dva prohrálo.
Přátelé sportu v Sedlištích uspořádali další ročník fotbalového turnaje. Zúčastnily se
týmy: Douda team, STS Chvojkovice Brod, Borovnice, Vítochov, Vašík team, Sedliště, Polička
a Březiny. V tomto pořadí byla družstva vyhodnocena.
V září se uskutečnila i druhá již tradiční akce: již čtvrtý ročník závodu cyklistů na
horských kolech MTB Okolo Sedlišť. Náročnou trať v okolí Sedlišť absolvovalo 65 účastníků.
Celkovým vítězem se stal Jiří Mikulecký, druhý byl sedlišťský rodák František Groulík (SK
Prima Polička). Sedlišťské závody byly zařazeny do Poháru Českomoravské vysočiny (7
závodů: Polička, Svitavy, Bystré, Sádek, Rybník, Sedliště, Svitavy). František Groulík se stal
absolutním vítězem tohoto seriálu. Obě akce pořadatelsky zajišťují členové SDH a žije jimi
celá obec.
Turnaj tarokářů se uskutečnil opět v Jimramově v prosinci. Zúčastnilo se ho 68 hráčů.
Vyhrál Petr Kumstát ze Starého Města před Josefem Bláhou z Kunštátu a Janem Jílkem ze
Sulíkova. Z jimramovského klubu byl nejlepší František Vetešník (osmý). V hodnocení Grand
Prix 2014 (turnaje v Olší, Dalečíně a Jimramově) byl nejlepší Jan Jílek ze Sulíkova,
z jimramovského klubu Josef Kovář.
۞
Několik vět o místní organizaci včelařů. ZO ČSV měla k 31.12.2014 celkem 68 členů
z Jimramova a okolních obcí (Borovnice, Nový Jimramov, Javorek, Jimramovské Paseky,
Krásné, Daňkovice, Spělkov, Strachujov, Dalečín, Unčín, Velké Janovice, Veselí, Ubušínek,
Hluboké, Ubušín, Trhonice, Míchov, Věcov a Jimramovské Pavlovice). Předsedou
organizace byl Ing. Miroslav Totušek z Pavlovic, místopředsedou Zdeněk Vraspír
z Jimramovských Pavlovic a jednatelem Zdeněk Klapálek, který také vede informační
včelařský web vcelari.jimramov.eu. Včelaři se do organizace
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sdružují proto, aby si mohli navzájem pomáhat zkušenostmi, radami i materiálně a hlavně
aby společně mohli čelit nebezpečím, která dnes včelám hrozí - nemoci, škůdci, životní
prostředí. V této oblasti se práce daří, protože ji provádějí zodpovědně (odebírání vzorků na
vyšetření, léčení atd.). Včelaři si vychovávají nové členy z řad mládeže i dospělých občanů.
Poučení hledají i při zájezdech k významným úspěšným odborníkům, např. do Rakouska
(Mistelbach-oplozovací stanice a Poysdorf - stanoviště včel) a Jižní Moravu (Lednice) a při
přednáškách, na které organizace zve lékaře a další včelařské odborníky.
Místní organizace Moravského rybářského svazu měla k 31. 12. 2014 182 členů,
z toho 20 do 15 let. Uspořádala několik rybářských závodů na rybníku Jimramov (u
Strachujova), Nový (v Koutě) a Dalečínském. Rybník Jimramov je jejím majetkem, další dva
si pronajímá pro chov od obcí. Na Dalečínském rybníku se uskutečnil i zimní lov „z dírek“.
Od května do září probíhal na rybnících zúčastněných organizací Prestižní regionální turnaj
pětičlenných družstev místních organizací z Lanškrouna, Jimramova, Litomyšle, Svitav,
České Třebové a Bystřice n. P. V tomto pořadí družstev také turnaj skončil.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Jimramov měla k 31. prosinci 41
členů z Jimramova a okolí. Hlavní činností je umožnit svým členům a spoluobčanům
zpracovat sklizené ovoce v moštárně a osvětová činnost. Každoročně pořádá jednodenní
zájezd do míst v České republice pro zahrádkáře zajímavých. V tomto roce to byl zájezd na
výstavu a prohlídku zámku v Žirovnici. Navštívili výstavu žirovnických zahrádkářů, výstavní
expozici knoflíkářství, šicích strojů a pivovarnictví . Podívali se též do ZOO V Jihlavě.
Předsedou organizace je František Kozáček z Ubušína.
Podklady pro zápis o rybářích, včelařích a zahrádkářích jsem získal z jejich webových
stránek, které vede aktivní člen těchto organizací Zdeněk Klapálek.

Rybáři

Zahrádkáři

Spolupráci hasičských sborů Jimramovska zajišťoval okrskový výbor Sdružení hasičů
ČMS pod vedením starosty Ladislava Kafky z Jimramova, náměstka starosty Vlastimila
Hasiči
Kakače z Javorka, velitele Jaroslava Gregora z Ubušína, preventisty Karla Dvořáka z Trhonic.
Členy okrskového výboru byli ještě Josef Kovář z Borovnice, Jan Lupač z Nového Jimramova
a Jaroslav Totušek ze Sedlišť.
Okrskový výbor Sdružení hasičů svěřil organizaci letošní soutěže družstev
v požárním útoku Sboru dobrovolných hasičů v Ubušíně. 25. května se zde utkala všechna
družstva okrsku. Nejlépe byli připraveni Ubušínští. Postavili dvě družstva mužů a ta obsadila
dvě první místa – čas 47,29 s a 57,75 s. Další pořadí: SDH Jimramov 70,93 s (10 trestných),
SDH Sedliště 61,13 s, SDH Borovnice 67,47 s, SDH Trhonice 69,03 s, SDH Nový Jimramov
71,19s a SDH Javorek 84,31s. Družstvo žen poslal do soutěže jen sbor z Borovnice, stejně
tak i družstvo dorostenecké. Soutěž žáků vyhrál Ubušín (22,09 s) před Jimramovem (31,31
s) a Javorkem (42,31 s).
SDH Ubušín oslavoval letos 120. výročí založení sboru. Na oslavu v sobotu 21. června se
do Ubušína sjeli hasiči z okolních sborů . U hasičské zbrojnice se konal obvyklý uvítací ceremoniál
a odtud v slavnostním průvodu přešli všichni na výletiště. Slavnostní projevy pronesli starosta
120 let SDH
sboru Petr Klukan a hosté: starosta městyse Josef Homolka, starosta okrsku Ladislav Kafka
okresní starosta SH ČMS Luboš Zeman. K tomuto výročí si SDH pořídil spolkový prapor, který byl Ubušín
na slavnosti posvěcen za přítomnosti farářů římskokatolické a evangelické církve.
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Na programu byla také ukázka hasičské techniky a posezení s taneční zábavou. Hrála Zuberská
šestka k tanci, poslechu i pochodu.
Současným starostou sboru je Petr Klukan, velitelem Petr Dobiáš st. Sbor má 75 členů,
OD 16-18/2014
z toho 39 mužů, 19 žen a 17 mladých. Do činnosti se zapojuje většina občanů obce včetně
chalupářů. Každý rok pořádají Hasičský ples (od roku 2008), Dětský karneval, oslavu MDŽ,
taneční zábavy
Družstvo mužů se i letos zúčastnilo Memoriálu Jana Dřínka. Čtvrtým místem pěkně
reprezentovali jimramovský okrsek. Na tuto soutěž v požárním útoku podle pravidel požárního
sportu jezdí Ubušínští od roku 2006 a bývají úspěšní: v roce 2006 třetí, 2008 druzí, 2009 sedmí,
2010 pátí, 2011 první !!!, 2013 osmí.
V okresním kole soutěže požárních družstev byli nejúspěšnější – první – v roce 2008. Dá
se říci, že družstvo SDH Ubušín je v posledních letech nejúspěšnějším a nejaktivnějším v okrsku.
Kromě již jmenovaných soutěží byli v letech 2012 až 2014 úspěšní v Poháru starosty v Sázavě a
na Bohdalovském poháru. Letos také byli na Noční soutěži v Herálci.
Ubušínští hasiči si počínají velmi úspěšně už několik let i při práci s mládeží. Od roku
2011 se zúčastňují Dětské hasičské ligy - soutěže venkovských žákovských družstev, kterou
pořádá okrsek Dolní Rožínka. Během roku koná šest závodů v požárním útoku, které se bodují a
na závěr vyhodnocují. Letos družstvo Ubušína obsadilo 4. místo, loni bylo první.
Stále si také vylepšují vybavení zbrojnice a „obecního domu“ v bývalé škole, výletiště a
sportoviště. Pečují o svěřenou techniku: stříkačku PPS 12 a vozidla Tatra 805 a Praga V3S.

Zásahová jednotka SDH Jimramov byla několikrát volána k zásahu. 25. září byla
jednotka u dopravní nehody osobního auta nad Jim. Pavlovicemi. Auto se po nárazu do
SDH Jimramov
stromu a dopravní značky převrátilo na střechu. Členové jednotky pomáhali naložit auto na
odtahovku, řídit provoz na silnici a uklidit vozovku.
Svolání členů jednotky se většinou uskutečňuje pomocí mobilních telefonů, jen při
větším poplachu sirénou. Kontrolní spuštění sirény se již několik let provádí každou první
středu v měsíci v 12.00).
Vybavení zásahové jednotky bylo vylepšeno o nové kalové čerpadlo PH PROGRESS 1400,
přetlakový ventilátor PH-VP 450/S, dva zásahové ochranné obleky Zahas (komplet - kabát,
kukla, rukavice a zásahová obuv), dvě plovací vesty a dvoje vysoké holínky – prsačky. HZS kraje
Vysočina půjčil jednotce k užívání dvě digitální kapesní radiostanice, aby se zlepšila dostupnost
signálu a spojení s operačním střediskem HZS kraje.
30. srpna se zástupci SDH Jimramov zúčastnili 4. ročníku setkání požárních
automobilů a techniky Pyrocar v Přibyslavi. Přivezli tam ukázat naši unikátní stříkačku
Stratílek s motorem Tatra z roku 1930.
Přestavba hasičské zbrojnice byla pro nedostatek obecních financí pozastavena. Obec
musela dát přednost větší akci: zateplení přístavby a jídelny základní školy, na kterou získala
vysokou dotaci.
۞
Počasí
Rok 2014 byl velmi teplý, teplejší než ten minulý. Byla mírná zima. Slabší byla úroda
ovoce. Rostly dost houby. Řeka zvýšila hladinu po bouřkách v květnu a srpnu.
Po novém roce byla mírná zima téměř bez sněhu. Lyžovat se dalo jen na umělém
sněhu, který vlekaři vyrobili kolem Vánoc. V N. Jimramově byl vlek v provozu až do 28.
února. V lednu bylo nejchladněji 28. ledna: -14°C ráno, -5 odpoledne, námraza v okolních
lesích. Koncem ledna
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a začátkem února vál nepříjemný silný vítr a tvořila se ledovka – až do 4. února. V dalších
dnech února odpolední teplota neklesla pod bod mrazu (23. a 24. února odpoledne 10°C).
V březnu byly ranní teploty kolem bodu mrazu, odpolední dosahovaly v druhé
polovině až 18° (20., 22. a 30. března). 15. března poprvé zahřmělo, pršelo a prudký vítr,
polámal větve stromů u silnic. Jaro bylo časné, 13. dubna už kvetly první ovocné stromy.
Počasí
Pak ale byly ještě ranní mrazíky 17. a 18. dubna, zato 30. dubna odpoledne dosáhla teplota
20°.
Silně se ochladilo 3. května na 5 – 7 stupňů, poprchání, nevlídně po celý den. 4. a 5.
května ráno teplota ráno klesla na nulu. Mráz způsobil, že již vytvořené plody peckovin
opadaly. A tak byla úroda ovoce letos velmi slabá. Následující dny už byly teplejší, ledoví
muži se už nedostavili. V květnu bylo dost srážek. Bouřky 23. až 26. května zvedly hladinu
Svratky i Fryšávky. Na Jesenicku a Plzeňsku byly povodně. Nejteplejší dny byly 22. a 23.
května – rekordy na mnoha meteorologických stanicích.
Tropické teploty v odpoledních hodinách trvaly od 7. do 11. června (až 33°).
Meteorologické stanice opět naměřily rekordy.
V červenci byly většinou horké dny s teplotami 25 až 30 stupňů. Vodoměr stanice u
Fryšávky hlásil stav sucha – průtok pod 0,12m3 /s. Po vedrech přišly bouřky s přívaly deště
21. 7. , 28. 7. a 31. 7.
Velký liják přišel 3. 8. kolem 16. hodiny. Ve Svratce bylo velkou vodou ohroženo 20
domků. K nám přišla povodňová vlna až po půlnoci, dosáhla krátce 3. stupně. V noci na 5.
srpna po přívalovém dešti na Křižánkách se opět hladina řeky Svratky zvedla.
Od května rostly houby, zvláště v srpnu jich bylo mnoho. Nejchladnějším dnem
prázdnin byl 26. srpen (ráno 9°, odpoledne 14°, déšť).
Školní rok začal dvěma dny deštivými (přes 40 mm srážek) .
24. září přišel první přízemní mrazík, pak 29. října s jinovatkou. Po 21. říjnu se
odpolední teploty nedostaly nad 15°.
V listopadu bylo často zataženo nízkou oblačností, mlha, mrholení. 28. listopadu se
ráno objevil sněhový poprašek.
1. a 2. prosince při teplotě -2° ráno i odpoledne mrholilo a pršelo, tvořila se ledovka
na el. vedení a na silnicích. Od 16. hodiny do 9. hodiny dopoledne byl u nás výpadek
elektrického proudu. Byly velké problémy v dopravě na silnicích i železnicích. V ten večer
jsme si uvědomovali, jak jsme si zvykli na různé technické vymoženosti a jak velké
problémy by vznikly při ještě delším výpadku: večer bez televize a světla, nešlo topit a vařit
elektřinou a plynem, omezen provoz školy, zdravotních zařízení, na pracovištích, v obchodu
atd. První poprašek sněhu spadl 21. prosince, ale Vánoce byly na blátě. Od druhého svátku
vánočního bylo mrazivé počasí a spadla jen troška sněhu (1 – 5 cm).
Podle meteorologů byl rok 2014 jeden z nejteplejších roků, a to i celosvětově.
V kraji Vysočina byly teploty pod dlouhodobým normálem jen v květnu a srpnu. Jinak se držely
teploty nad průměry. Nejtepleji bylo v červenci – průměr 18,9 °C, nejchladněji v lednu - průměr
0°C. Celoroční průměrná teplota byla v kraji 9°C (1,8°nad dlouhodobým průměrem. Srážek bylo
v kraji Vysočina za celý rok 660 mm na m2 tj. 102% dlouhodobého normálu
۞
Jimramovský zpravodaj vyšel pětkrát a k němu ještě zvláštní číslo k výročí začátku 1.
světové války. Připravil je pan Josef Dobiáš podle zápisků svého otce Františka Dobiáše. O
zápisky, kresby a dokumenty F. Dobiáše projevila zájem i Česká televize a její reportéři je
využili při přípravě dokumentu
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Raport o Velké válce, který pak Česká televize vysílala.
Zpravodaje jsou přiloženy ke kronice. Připomínám některé články:
Pokračování výpisků článků z Horáckých listů o Mrštících apod., pokračování výpisků
z knihy Josefa Pavlíka Údolí krásných snů, informace ze základní školy, výpisy z kroniky
Jimramova a výpisky z Pamětní knihy obce Trhonic .
Dále pak v 1. čísle: Oslovení občanů starostou, Tříkrálová sbírka - farář P. Vybíhal.
V 2. čísle: 50 let školního stravování, 100. výročí PhDr. Aleše Vítka, rodáka
z Jimramova - Mgr. Alena Navrátilová, Lenka Havlíková.
Ve 3. čísle: Vzpomínka na malíře Čeňka Dobiáše a Vlada Buriana – Josef Pavlík.
Ve 4. čísle: Vzpomínka na 1. světovou válku – D. Pachovská.
V 5. čísle. Ze vzpomínek paní Blaženy Urbanové, Vánoční povídání.
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