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Obrazová dokumentace



Zima byla dlouhá se spoustou sněhu



Za vločkou vločka z oblohy padá 

chvilinku počká a potom taje 

Na staré sesli sedí pan Lada 

obrázky kreslí zimního kraje 

Ladovská zima za okny je 

a srdce jímá bílá nostalgie 

… … …

To mokre bilé svinstvo pada mi za limec 

už čtvrty měsic v jednym kuse furt prosinec 

Večer to odhažu namažu zada 

ráno se vzbudím a zas kurva pada 

… … …

Děcka maju zmrzle kosti 

saňkuju už jenom z povinnosti 

Mrzne jak sviňa třicet pod nulu 

auto ani neškytne hrudky se dělaju v Mogulu 

Kolony aut krok-sun-krok 

bo silničáři ta jak každý rok 

su překvapení velice 

že sníh zasypal jim silnice 

19. března nad Domky

Jaroslav Nohavica o 

letošní Zimě



Jarní povodeň



Jarní povodeň 

Hasiči odčerpávali za hrází



Oslava 160. výročí narození J. Karafiáta 

a 130. výročí prvního vydání Broučků

Pozvánka



Oslava výročí 

narození J. Karafiáta 

a výročí prvního 

vydání Broučků

U Karafiátova 

rodného domu

Vystoupení ekumenického pěveckého 

sboru



Oslava výročí narození J. 

Karafiáta 

a výročí prvního vydání 

Broučků

Projevy starosty a krajského 

hejtmana



Oslava výročí 

narození J. Karafiáta 

a výročí prvního 

vydání Broučků

Přednáška emer. 

synod. seniora     

Mgr. Smetany            

v Karafiátově síni



Oslava výročí 

narození J. Karafiáta 

a výročí prvního 

vydání Broučků

Křest příležitostné 

dopisnice



Oslava výročí 

narození J. Karafiáta 

a výročí prvního 

vydání Broučků



Prodávaly se příležitostné 

dopisnice a obálky

Pracovníci pošty je 

zájemcům 

orazítkovali 

příležitostnými 

razítky



Výstava prací z 

výtvarné soutěže

„V zemi Karafiátových 

Broučků“

Oslava výročí 

narození J. Karafiáta 

a výročí prvního 

vydání Broučků



Vyhlašování 

výsledků výtvarné 

soutěže



Sborník z oslav 7. 1. 2006

V Novém Městě na M. se 24. října 

konala slavnost uvedení dalšího 

vydání Broučků



30. ledna 2006

Kácení starých lip                    

u Horní školy



Kácení starých lip                    

u Horní školy

P. Pavel Borovský v akci



Kácení starých lip                    

u Horní školy



Areál lyžařského vleku v Novém Jimramově byl 

rozšířen o novou dráhu pro snowboardisty 
Z MF DNES



Z časopisu Moderní obec

Při vyhodnocení 

soutěže Programu 

regenerace památek 

2005 byla Jimramovu 

udělena cena Moderní 

obce 



Byla dokončena úprava před školou



Nová zeď pod 

školou



Oprava fasády v zadní části budovy základní školy



Oprava zámku 

rodiny Belcrediů



Zámek Belcrediů

Opravy fasády v nádvoří



Přestavovalo se 

fotbalové hřiště

Před úpravou



Úpravy 

fotbalového hřiště



Nové domky na 

Benátkách



Volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu 

ČR 1. – 3. června 2006

Volební výsledky v Jimramově



Sousedské posezení u 

sokolovny 19. srpna 

2006



Hasiči dostali do užívání 

nové hasičské auto     

CAS 16-M 2-R

Slavnostní předání 19. srpna 2006



Plakát festivalu



Kurz francouzštiny

srpen 2006

Učitelé Jacques a Géneviève 

Davalovi



Zájezd důchodců 

20. 9. 2006

Prohlídka Vlašského 

dvora v Kutné Hoře



Vítání občánků 6. 12. 2006



Česká televize natáčela       

v Jimramově scénu              

z jednoho dílu seriálu 

Četnické humoresky

Představitel hlavní postavy 

seriálu Tomáš Töpfer (byl také 

letos zvolen senátorem)



Natáčení Četnických 

humoresek

Horní část náměstí se změnila na 

hraniční přechod před německým 

zabráním



Natáčení pohádky o 

kominickém učni
Populární herec Pavel Zedníček



Natáčení pohádky v Jimramově

Filmaři před prodejnou  manželů 

Sedlákových

Prodejna potravin změnili na cukrárnu 



Volby do 

zastupitelstva obce



Volby do zastupitelstva obce



Od 10. října 2006 

je Jimramov opět 

městysem



Den otevřených dveří na 

zřícenině Štarkov - Skály

28. 10. 2006

Výklad dr. L. Belcrediho o 

prováděném archeologickém 

průzkumu



Hrad Skály podle 

archeologů

Pohled od severu



Výstava betlémů

Vánoce 2006



Katolická farnost 

začala vydávat 

svůj časopis



Den otevřených dveří ZŠ

prosinec

Z výstavky v keramické 

dílně



Výstavba 8 bytových 

jednotek u sokolovny

Před stavbou



Výstavba 8 bytových 

jednotek u sokolovny

Zemní úpravy - srpen

Betonování základů



Výstavba 8 bytových 

jednotek u sokolovny



Výstavba 8 

bytových jednotek 

u sokolovny



Propagační 

zápalky



Pozvánka na 

výstavu fotografií



Pozvánka na ochutnávku vín



Připravil Pavel Novotný jako přílohu Kroniky Jimramova 2006


