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Výstavba nové haly a.s. 

GAMA



Oprava fasády č.p. 41



Nová prodejna v Dolní ulici



Čistička 

odpadních

vod



Kabelizace 

telefonní sítě



Kabelizace telefonní sítě



Nová výstavba

Žabárna

Sytiny



Obrázek u studánky 

v Hoře



Nový svatý obrázek v Hoře 

posvětil p. farář Těžký



V sokolovně vystoupila 

před Velikonocemi 

skupina Gajdoši s 

lidovými písněmi z 

Brněnska



Program oslav



150. výročí narození 

Jana Karafiáta

Součástí oslav byla 

výstava 21. – 30. 4.



150. výročí narození 

Jana Karafiáta

Otevření  výstavy

Účinkoval pěvecký 

soubor Filadelfia



150. výročí narození 

Jana Karafiáta

Z výstavy



150. výročí narození 

Jana Karafiáta

Týdeník Vysočina 11. 1. 1996



150. výročí narození 

Jana Karafiáta

Okresní deník Mlejn 24.4. 1996



V evangelickém kostele 

vystoupil 13. července 

dětský sbor z Paříže 

Canteurs de Saint Louis 



Pozvánka na 

výstavu



Antonín Smažil 

vystavoval                

v Jimramově          

21. 7. – 10. 8. 1996



Program 7. festivalu 

Otevřeno                  

23. – 25. 8. 1996



Program 7. festivalu 

Otevřeno                  

23. – 25. 8. 1996



4.září 1996

Slavnostní otevření 

Domu                         

s pečovatelskou 

službou



Dům s pečovatelskou 

službou

Proluka po domu č.p.28 před 

výstavbou



Dům s pečovatelskou 

službou

1996



První obyvatelé

Dům s pečovatelskou službou



Dům s 

pečovatelskou 

službou

Interiéry bytů



Dům s pečovatelskou službou



Týdeník  Mlejn 3. 5. 1996 o DPS



Příspěvek p. J. Dobiáše v 

okresních novinách 

Vysočina

26.6.1996



Začátkem listopadu 1996 byly dány do provozu nové mosty u N. Jimramova



Vysočina 

listopad 

1996



Nové mosty v 

okresním 

tisku - Mlejn



Noviny Mlejn o DPS

září 1996 



V sokolovně     

26. 10. 

vystupovala 

skupina TRNÍ 



V listopadu se 

uskutečnily první 

volby do Senátu



První zástupce 

žďárského okresu          

v Senátu



Dlouholetý pracovník obce 

hrobník František Mach 

zemřel v r. 1996



Vánoční koncert 

COLLEGIUM 

MUSICUM     

Brno



Jimramov
je starobylé městečko no soutoku řeky Svratky s Fryšávkou. Leží mezi městy

Poličkou a Novým Městem na Moravě, v hlubokém údolí na pravém břehu řeky Svratky,

obtékající městečko velkým obloukem. Přesná doba založení městečka není známa.

Pravděpodobným zakladatelem je Jimram z Medlova, s jehož jménem souvisí kolonizace

území horního toku řeky Svratky v polovině XIII. století. Tím došlo ke střetu zájmů s

klášterem v Litomyšli, který byl do té doby majitelem pohraničního moravského území.

Spor byl vyřešen v r. 1269 Přemyslem Otakarem II., který v této oblasti vytyčil nově

zemskou hranici tokem řeky Svratky až po Jimramov.

První písemná zpráva o Jimramově je z roku 1361, kdy Archleb ze Stařechovic

sídlící na nedalekém hradě (dnes pozoruhodné zřícenině) Štarkov ustavuje nadaci pro

zřízení místa kaplana při zdejším kostele. Z toho lze usuzovat o významu obce v té době.

Rod pánů z Kunštátu vlastní panství asi sto let, poté je až do r. 1591 v majetku pánů z

Pernštejna. Ti panství prodávají Pavlu Katharinovi z Katharu. Byl prvním majitelem, který

zvolil Jimramov za své sídlo, dává postavit v r. 1593 nejstarší část (dvě křídla) dnešního

zámku, který současnou podobu dostává v XIX. století. Dále se majitelé často střídají, až

od roku 1778 získává panství rod Belcrediů. Ti zde žijí až do roku 1948 a po r. 1989 se

znovu stávají majiteli zámku. Městečko ve své historii trpělo častými povodněmi, požáry i

válkami, přesto si do současné doby zachovalo historický půdorys a starobylý ráz.

Z brožury Dny evropského dědictví, kterou vydalo město Kutná Hora v roce 1996      



Památková zóna zahrnuje více jak 60 domů kolem protáhlého náměstí. Významnou

budovou v centru náměstí je radnice z roku 1594 (č. p. 39), na jejímž klasicistním průčelí je

umístěn znak obce se třemi vrcholy symbolizujícími okolní kopce: Padělek, Prosičku a Holý

vrch. Památkově chráněnými objekty jsou domy č. 23, 24, 25, 26, 28, 29, což je budova

bývalého kláštera Christianeum v rohu náměstí. V sousedství radnice jsou to domy č. p. 38,

40, 41, na protilehlé straně pak č. p. 67, 68, 69, 70 a 71. Uprostřed náměstí stojí budova

bývalé školy z r. 1801 v empirovém slohu. Před ní je socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1712.

V dolní části náměstí je rodný dům Jana Karafiáta, spisovatele "Broučků" (č. p. 10). Nad 

soutokem Svratky a Fryšávky v místě bývalé tvrze je rodný dům spisovatelů bratří V. o A. 

Mrštíků (č. p. 168).

Z budovy zámku, v jehož nádvoří je kašna z r. 1804, vede krytá spojovací chodba do oratoře

barokního katolického kostela Narození Panny Marie z let 1707-1715, který stojí no místě

kostela původního, z něhož zbylo část chrámové lodi a věže. Významnou budovou v dolní

části náměstí je fara Českobratrské církve evangelické z r. 1791 (č. p. 148) s průchodem ke

kostelu, původní modlitebně z r. 1785, k němuž byla v r. 1885 přistavěna věž. No hřbitově u

kostela je pohřben Michal Blažek, první farář tolerančního sboru (1783-1827) o

superintendent moravský. Na jeho hrobě je pomník od sochaře Julia Pelikána. Nad kostely

na svahu kopce Padělka je novogotická stavba hrobky hrabat Belcrediů z r. 1869.

Jimramovu se vyhnula panelová bytová výstavba minulých desetiletí, takže si zachoval svůj

původní ráz a půvab. Již počátkem našeho století zaujal tento překrásný kout naší vlasti dr.

Gutha-Jarkovského, zakladatele Českého olympijského výboru, který začal pro Jimramov

používat označení "Meran Českomoravské vysočiny". Citlivým zasazením do okolní přírody

je městečko oázou klidu, vhodnou pro rekreací o turistiku, která zde má dlouholetou tradicí.


