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15. května projeli 

Jimramovem závodníci 

mezinárodního cyklistického 

Závodu míru 

Čelo závodu v Horce



3. května 2001 byl v Jimramově 

založen Klub českých turistů



Výlet cyklistů KČT 

na Svojanov

květen 2001

Organizátor 

cyklistiky 

Jar. Pustina



Den dětí 2001 



Horní část chodníku 

po pravé straně 

náměstí byla v tomto 

roce vydlážděna 

žulovými kostkami

Práce u č.p. 47 a 74



9. července 2001 byly do rodinné hrobky 

Belcrediů uloženy ostatky Richarda Belcrediho



9. července 2001 byly do rodinné hrobky Belcrediů 

uloženy ostatky Richarda Belcrediho



Návštěva z Francie 

26. – 28. srpna 2001

Koncem srpna navštívila Jimramov 

skupina občanů provensálského 

městečka Meyrargues.  Obecní úřad 

na jejich počest pro ně, jimramovské 

občany  i pro další návštěvníky 

připravil na náměstí kulturní pořad



Kulturní odpoledne 

na náměstí 26. 8.
Účinkovala žákovská dechová 

hudba a mažoretky z Bystřice n. P.  

A také folklorní skupina Lučina z 

Brna 



Návštěva z Francie 

26. – 28. srpna 2001

Setkání s přáteli z Meyrargues v 

sokolovně

Starosta Pavel Kalášek, 

starosta Meyrargues Raymond Bruno 

a paní Vera Fichant



Společné foto ze setkání v sokolovně



Návštěva z Francie 

26. – 28. srpna 2001

Setkání s přáteli z Meyrargues

v sokolovně



Obec Bystré se zapojila do projektu 11 obcí evropských 

zemí „Curtural Village of Europe“. 

31.8. – 2. 9. se v Bystrém uskutečnil festival,  na 

kterém  obce projektu prezentovaly kulturu, zvyky  a 

tradice svých zemí. Jimramov jako člen sdružení obci 

Svratecko - křetínského trojúhelníku, pomohl Bystrému 

v této akci tím, že si vzal na starost hosty festivalu z 

řeckého ostrova Paxos. 



Curtural Village of Europe

Setkání s řeckými hosty v sokolovně



Curtural Village of Europe Bystré

Vystoupení mladých tanečníků z Paxosu

Setkání v sokolovně



Nová pergola – třída v přírodě 

– u základní školy



OTEVŘENO 2001

Noviny Mlejn 28. 8. 2001



15. července silný nárazový vítr 

poškodil stromy v zámeckém 

parku Bludníku 


