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Výstavba 
osmibytového domu  

na Benátkách



Výstavba osmibytového domu  
na Benátkách



Pokračování úprav před nákupním 
střediskem 



Pokračování úprav před nákupním 
střediskem 

Obecní traktůrek



Kanalizace za  zámkem 





Stavba rodinného domku č.p. 119 v Říční ulici 

Dům před demolicí 



V Panské ulici byl zbourán zchátralý 
domek č.p. 126 a 219  (Kvapilovo)





Dětské hřiště za 
zámkem s novým 
zařízením

Pařezová chaloupka 
u Borovských 
na Padělku. 

Použita část kmene 
Krejzkovy lípy z 

Telecího



Stavba garáže pana Kaši 
na místě bývalého 

domku č.p. 91



V zámeckém parku Bludníku byl skácen 
smrk z roku 1848

Pavel Borovský

MF DNES  9. 1. 2009



Část kmene smrku z Bludníku použil 
pan Borovský jako podporu 
přístřešku u své provozovny

Vzorek kmene smrku 
v Síni rodáku



Slavnostní uvedení knihy 
Paměti pana vikáře Šedého

Karafiátova síň na 
evangelické faře 

19. října 2008



Program festivalu



OTEVŘENO  JIMRAMOV 
2008

Žďárský deník 14. 8. 2008



Výstavy  ve 
výstavní síni 

U Jana



Výstava paličkovaných krajek, 
obrazů, keramiky a šperků Klubu 

inspirace a ateliéru Metea



Zájezd důchodců 

Zámek Nové Hrady



Zájezd důchodců

Nové Hrady



Zájezd katolických farníků

Západní Čechy 
- klášter Teplá



Svatováclavská 
pouť v Sedlištích

Bohoslužba před 
kapličkou 28. září



Žďárský deník 
24. 1. 2008



Adventní koncert v 
katolickém kostele



Žďárský deník 20. 2. 2009



Žďárský deník 27. 3. 2008
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Jimramov musel vzdát boj o jazykovou školu

Jimramov - Zklamání, neúspěch a prohra. Tak hledí v Jimramově na svůj bohužel neúspěšný záměr zřízení jazykové školy. Kvůli 

nesouhlasnému stanovisku úředníků kraje, potažmo pod ním pracujících agentur a komisí, nedosáhli Jimramovští na potřebné 

dotace Evropské unie.

Záměr jazykové školy v Jimramově trvá už dobře pět let. Především s ohledem na spolupráci obce s francouzským městečkem 

Meyrarques a zaměření školy hlavně na francouzštinu se zdál být projekt celkem logický. Navíc měl Jimramov možnost získat - a ne 

příliš draze - vyhovující prostory v bývalé evangelické škole. Té se totiž chce Českobratrská církev evangelická zbavit.

„V jimramovské jazykovce se měly vyučovat především angličtina, němčina a francouzština. Právě výuka francouzštiny už má v 

Jimramově svoji tradici. Obec totiž už řadu let udržuje partnerství s francouzským městem Meyrarques. Odtud každé léto přijíždějí 

lektoři do Jimramova pořádat několikatýdenní kurzy francouzštiny,“ řekl jimramovský starosta Pavel Kalášek. „Výuku jazyků jsme 

chtěli zajistit ve spolupráci s některou českou univerzitou a oslovit chce i univerzity zahraniční,“ konstatoval.

O všem rozhodují úředníci Novou školu hodlá ve městě využívat i evangelická církev. Ta tady chce mít zázemí pro studenty a 

hudebníky, kteří přijíždějí často do jimramovského evangelického kostela za hrou na velmi kvalitní varhany.

Jenomže...

Záměr pěkný, ale o všem rozhodují úředníci.

A největší slovo mají ti, kteří hodnotí projekty pro žádosti o dotace Evropské unie. A právě proti Jimramovu se postavili. Takže zde 

žádná jazyková škola nebude a objekt bývalé školy je dalším v centru městyse, který hyzdí památkovou zónu.

„Byla by možnost žádat o dotace opakovaně, ale už nemáme sílu podstupovat to složité martyrium s naším úřednickým šimlem,“ 

dodal Kalášek.

Foto popis| „RUINA“. Vedle sebe stojí bývalý hotel Koruna, ostuda jimramovské památkové zóny, a bývalá evangelická škola (na 

snímku), jež také nemá do ruiny daleko. Jazyky se tu vyučovat nebudou...

Foto autor| FOTO: IVAN LIDMILA

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - českomoravska vrchovina 
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Lidé nechtějí „stěnu“ proti vodě
Jimramovským vadí, jak chce město čelit hrozbám řeky

Jimramov - Ne navržené podobě protipovodňového opatření v Jimramově říká vznikající petice. Lidem se nelíbí zvažované řešení použité ve 

studii proveditelnosti. Počítá totiž s jakousi stěnou, která by měla vyrůst vedle současné hráze a dosahovat výšky jeden metr nad ni.

Povodně a opatření proti nim, zabraňující poškození majetku obyvatel, jsou po zkušenostech z několika uplynulých let jedním z nejčastějších 

problémů řešených obcemi. Výjimkou není ani Jimramov, ležící na soutoku řek Svratky a Fryšávky. Při povodni v roce 1997 tady řešily 

pojišťovny pětašedesát pojistných událostí. A po roce 2000 zahrozila řeka Svratka už několikrát.

„Dvakrát nebo třikrát jsme stáli těsně před rozhodnutím evakuace,“ potvrdil starosta Pavel Kalášek.

Studii teď posuzují úředníci Tedy dobré důvody k protipovodňovým opatřením. Obzvláště při stále častějších varováních meteorologů před 

opakujícími se záplavami.

Vedení Jimramova proto ve spolupráci s povodím Moravy připravilo studii. „Abychom vůbec zjistili, jaké řešení je nejlepší, musela být 

vypracována studie proveditelnosti. Ta je nyní předložena k posouzení úředníkům ministerstva zemědělství. Pokud dostaneme souhlasné 

stanovisko, dojde teprve k vypracování konkrétního projektu. A ten určí podobu zábran,“ konstatoval Kalášek.

Zmíněná studie opravdu obsahuje některými obyvateli kritizovanou podobu zábran. V části dnešní regulace počítá na obou březích řeky s 

betonovými prefabrikáty postavenými na mikropilotech u paty hráze na její vnější straně. Mají být vysoké dva a půl až tři metry, podle současné 

výšky hráze a nynější její korunu přesáhnout o jeden metr.

„Na straně z našich zahrádek se bude tyčit třímetrová betonová stěna. Nedostaneme se vlastně vůbec k řece a i vzhledově to bude špatné,“ říká 

jeden z petitentů.

Výhrady k přístupu ze zahrad k řece a ani pohledovost stěny však nejsou podle jimramovského starosty oprávněné. „Sypaná hráz do 

požadované výše není možná. Val by zabral polovinu přilehlých soukromých zahrad. Prefabrikované díly upřednostňuje studie s ohledem na 

jejich vyšší kvalitu, než je betonování na místě. Ve hře jsou však současně i zděné stěny. Prefabrikáty by měly i tu výhodu, že mohou imitovat 

kámen. Samotná stěna má být viditelná pouze asi jeden a půl metru nad zemí, zbytek se zakryje zeminou a osázenou zelení. Co se týče 

přístupu k řece, počítáme s každé zahrady se schodištěm a brankami,“ vysvětluje starosta.

Vrchol stěny bude ozdobný Dosypáním současné koruny hráze k zamýšlené stěně, se navíc dosáhne rozšíření vrcholu. Tím se zlepší výrazně i 

možnost pohybu chodců využívajících často břeh řeky k procházkám. Vrchol zamýšlené stěny by měl být ozdobný a v něm zakomponován

elektrický přívod s osvětlením. Koruna hráze by pak sloužila jako jimramovské korzo.

Součástí protipovodňových opatření má být i rozšíření koryta řeky v její dolní části, aby se tok vody pod Jimramov v době povodně 

nezpomaloval. Nad Benátským mostem se také počítá s umístěním čerpadla.

Jestliže dojde až ke zpracování projektu, hodlá se obec nad jeho podobou sejít s jimramovskou veřejností. A ta bude mít nakonec poslední 

slovo.

Pokud dojde až na zpracování projektu, hodlá se obec nad jeho podobou sejít s veřejností a ta bude mít nakonec poslední slovo.



Hry bez katastru   9. 2. 2008



Z nové publikace Slavné vily kraje Vysočina



Družstvo SDH Ubušín zvítězilo  
v Bobrové
v okresní soutěži  požárních družstev



Z dokumentů  přílohy Kroniky Jimramova  2008 
vytvořil  kronikář Pavel Novotný  (2009)


