místní akční skupiny Brána Brněnska / listopad 2013

1

Založení MAS Brána Brněnska

MAS Brána Brněnska, o.s.
Jungmannova 968, 664 34 Brno
IČ: 227 123 72
Založení: 7. 6. 2012

O nás a o MAS

O

Členská základna MAS Brána Brněnska, o.s.:

bce či mikroregiony, neziskové
organizace, podnikatelé a zemědělci
musí do budoucna hledat jiné cesty,
jak získat finance. Touto cestou je tzv. MAS
– místní akční skupina. Je to další cesta pro
čerpání evropských dotací. Mnoho regionů
z naší republiky již má úspěšné praktické
zkušenosti – například MAS Boskovicko Plus,
o.s., MAS Moravský kras, o.s.

z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování
dotačních prostředků. MAS postupuji ve své
činnosti a řízení dle metody LEADER. Metoda
LEADER je založena na principu zdola-nahoru.
Veškeré náměty a projekty by měly vycházet
z myšlenek a podnětů místních venkovských
subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv být direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou

V celé republice je cca 112 tzv. „Masek“, které
byly schváleny v minulém plánovacím období
a mohou poskytovat dotace, nyní vznikají další
MAS a dá se říci, že většina území České republiky bude pokryta MAS. Místní akční skupina
(dále MAS) je na politickém rozhodování
nezávislým společenstvím občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské sféry a
veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí
veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji
venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj
region metodou LEADER. Základním cílem
MAS je zlepšování kvality života a životního
prostředí ve venkovských oblastech. Jedním

Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také
pro transparentnost působení MAS.
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politickou mocí shora. Čím více subjektů je
v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů
a také pro transparentnost působení MAS.
V červnu roku 2012 byla v Kuřimi založena
nová MAS s názvem „Brána Brněnska“. Jedná
se o občanské sdružení, které dle pravidel MAS
sdružuje veřejný sektor (obce, mikroregiony,
školy nebo příspěvkové organizace založené
obcí), podnikatele a neziskové organizace.

Členy MAS by měli být organizace, které jsou
v regionu aktivní a mají zájem na jeho rozvoji.
Členství se nerovná čerpání dotací, dotace
mohou čerpat všichni, pro které je dotační titul
vyhlášen, podmínkou je, že jeho obec, kde má
provozovnu nebo sídlo, poskytla území MAS.
Členstvím je možno ovlivnit směr, kterým se
MAS bude ubírat, a snažit se prosadit, co je
v regionu nejdůležitější. Mikroregion
Kuřimka, jehož členem je Kuřim – pomohla
svému území, poskytla kancelář zdarma
a financovala prostřednictvím mikroregionu
Kuřimka (spolu s dalšími členskými obcemi
Chudčice, Moravské Knínice a Veverská
Bítýška) založení MAS.
V loňském roce proběhlo kromě ustálení členské základny i výběr loga MAS, podání žádosti
o dotaci ze SZIF (Státní zemědělský intervenční
fond) na Osvojování dovedností, podání
žádosti ze SZIF z projektů spolupráce (další
informace v článku Technické školky) a žádost
o dotaci na tvorbu ISÚ (Integrovaná strategie
území) z JMK (Jihomoravského kraje).
www.branabrnenska.cz

Svazky

Počet obyvatel

Hlasy

Podnikatelé

Hlasy

Neziskovky

Hlasy

Mikroregion Kahan

19 400

2

Bronislav Čech

1

ASK Lipůvka o.s.

1

Mikroregion Kuřimka

15 300

2

Gen Agro Říčany a.s

1

Jezdecký klub Ranč Loučka

1

Mikroregion Čebínka

5 600

2

KAIV, s.r.o.

1

Mighty Shake Zastávka, o.s.

1

Mikroregion Porta

4 850

2

KTS Ekologie, s.r.o.

1

Orel jednota Čebín

1

mikroregion Ponávka

3 400

2

Odehnal Luděk

1

Regionální úzkorozchodná
železnice, o.p.s.

1

Svazek obcí Panství hradu Veveří 1 400

2

Staněk Martin

1

Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezka Domašov

1

Mikroregion Domašovsko

1 400

2

Šimek Bohuslav

1

SUZAT

1

Obec Lipůvka

1 213

1

Kubizňák Miroslav

1

SK Rozdrojovice

1

Obec Jinačovice

615

1

Městký zámecký pivovar
Oslavany, s.r.o.

1

SCHOK v ČR

1

Obec Lažany

390

1

Ing. Jan Plaček

1

TJ Sokol Kuřim

1

Obec Zbraslav

1 259

1

Martin Čech

1

TJ Sokol Předklášteří

1

Městys Doubravník

819

1

TJ Sokol Veverské Knínice

1

Obec Lesní Hluboké

213

1

Trnůvka, o.p.s.

1

Obec Olší

296

1

Chudčická mladá chasa, o.s.

1

Obec Drahonín

119

1

Bc. Jana Barašová

1

Mikroregion Ivančicko

20 371

2

Součet

76 645

24

www.branabrnenska.cz
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Členské obce, území Místní akční skupiny
Brána Brněnska, o.s. , které daly souhlas
s členstvím v MAS a v budoucnosti mohou
čerpat dotace z MAS Brána Brněnska, o.s.:
obec Babice u Rosic, obec Borač, obec Čebín,
obec Česká, město Dolní Kounice, obec Dolní
Loučky, obec Domašov, městys Doubravník,
obec Drahonín, městys Drásov, obec Hradčany,
obec Hlína, obec Hvozdec, obec Chudčice,
město Ivančice, obec Javůrek, obec Jinačovice,
obec Kaly, obec Kratochvilka, město Kuřim,
obec Lažany, obec Lelekovice, obec Lesní
Hluboké, obec Lipůvka, obec Litostrov,
obec Lomnička, obec Lukovany, obec Nové
Bránice, obec Nová Ves, obec Neslovice, obec
Malhostovice, obec Moravské Bránice, obec
Moravské Knínice, obec Olší, město Oslavany,
městys Ostrovačice, obec Předklášteří, obec
Příbram na Moravě, město Rosice, obec
Rozdrojovice, obec Rudka, obec

Říčany, obec Říčky, obec Sentice, obec
Skalička, obec Šerkovice, obec Štěpánovice,
obec Újezd u Rosic, obec Veverské Knínice,
městys Veverská Bítýška, obec Vranov, obec
Všechovice, obec Vysoké Popovice, obec
Zakřany, obec Zastávka, obec Zbraslav, město
Zbýšov, obec Železné.
Příjmy MAS jsou tvořeny z členských příspěvků hlavně obcí/mikroregionů, na rok 2013
je to 5 Kč/obyvatele, podnikatelé a neziskové
organizace mají roční příspěvek 1 000 Kč.
Dále z dotací od SZIF a JMK, pokud byly
schváleny.
Náplň činnosti MAS pro období
2013 – 2015:
– zpracování ISÚ (Integrované strategie
území),
– certifikace MAS.

Na straně 8 – 9 tohoto Zpravodaje je uveřejněna tréninková výzva, kterou v rámci
žádosti schválené dotace se SZIF naše MAS
vyhlašuje. Je určena pro pořádání kulturních,
sportovních a dalších akcí v regionu MAS,
ve všech obcích, které schválily územní působnost MAS na svém katastru. Jejím účelem je
„naučit“ manažery MAS organizovat vyhlášení výzvy, administraci podaných žádostí,
komunikaci se žadateli a závěrečné vyúčtování
žádostí u nadřízeného orgánu MAS – SZIF.
Po splnění těchto požadavků a schválení
ze strany nadřízeného orgánu – SZIF (Státní
zemědělský intervenční fond), MZE (Ministerstvo zemědělství) bude moci MAS nejen
přinést svému území finanční prostředky
z dotací na další plánovací období 2014
– 2020, ale i naplňovat cíle programu LEADER .
Redakce

Kontakty MAS Brána Brněnska, o.s.:
Předseda

Ing. Oldřich Štarha

starha@radnice.kurim.cz

Místopředseda

Ing. Tomáš Hájek

starosta@ostrovacice.eu

Manažer

Bc. Jana Švédová

jana.svedova@tiscali.cz

+420 607 170 464

Manažer

Ing. Jaroslav Bohanes

manazer@mikroregionkahan.cz

+420 602 126 391

Administrátor

Ing. Jaroslav Martínek

marja@volny.cz

+420 604 964 847
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Na valné hromadě v Předklášteří nás provedli po místních pamětihodnostech.
Foto: Jiří Dobrovolný

www.branabrnenska.cz

www.branabrnenska.cz
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Projekt spolupráce „Technické školky“
MAS Brána Brněnska podala žádost spolu s MAS Boskovisko Plus, o.s. do projektu IV 2.1. Realizace projektů
spolupráce se SZIF (Státní zemědělský intervenční fond). Tyto žádosti o dotace je nutné realizovat na dvou území
MAS, z nichž jedna je již „zkušená“, podpořená.

P

rojekt vymysleli zástupci České manažerské asociace, o.s. ve spolupráci
s ostatními partnery (VUT Brno, Prefa
Kompozity, Ing. Filip a Ing. Mihalovič). Cílem
projektu je hravou formou, přiměřenou
věkovým možnostem dětí, podporovat
a rozvíjet jejich:
• technické myšlení
(prostřednictvím úloh

z technických oborů – stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika)
• tvořivost (za využití poskytnutých a nakoupených materiálů a pomůcek, které budou
z projektu dodány)
• manuální zručnost (pomocí využití různého
pracovního nářadí, stolků a ponků, které
bude z projektu dodáno)
• a verbální schopnosti (díky nové technicedataprojektoru, notebooku, plátna, které
jako fungující set dodaný z projektu umožní
obhajobu vlastní práce a nápadů dětí)
Obsahem projektu pro vybrané školky bude
vybavení potřebnými technickými pomůckami a materiálem pro realizaci
úkolů a v průběhu roku zapojení
dětí a učitelek do jednotlivých
úloh. Každá zapojená školka
absolvuje v průběhu školního
roku 2013/2014 realizaci již ověřené úlohy „Odrážedla“, „Mostní
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konstrukce a klenby„ – rozlišení různých
typů mostních konstrukcí, lepení a odlévání
cihliček, stavba jednoduché klenby, „Vodní
díla“ – seznámení se s principem vodních
nádrží, ověření funkčnosti vodního kola, vodní
turbíny, přečerpávání vody zpět do modelu
přehradní nádrže, ale také např. seznámení
se s principy hydrostatického tlaku a základů
fyziky – tato úloha je již detailně rozpracovaná
a odzkoušená
Školky budou vytvářet různé konstrukce, které
potom vybraní zástupci dětí vystaví na společné
konferenci v Předklášteří. Školky svými dílky
budou mezi sebou soutěžit o nejlepší nápady
a výrobky, které přijdou prezentovat.
Pro učitelky z MŠ (nejen těch MŠ, které budou
zapojeny do projektu) bude vytvořen web,
kde budou všechny úlohy prezentovány.
Díky projektu získá MŠ pro školní rok
2013/2014 mimo jiné:
www.branabrnenska.cz

a) prvotní proškolení od odborníků, kteří již
projekt realizovali
b) materiál pro tvorbu úloh a 3 ks odrážedel
c) nářadí pro tvorbu
d) finance na 2 exkurze po okolí,
e) set dataprojektor, notebook a plátno – aby
mohly děti prezentovat své výsledky práce
včetně fotografií
f) zajistíme každé školce účast na jednodenní
konferenci-1 paní učitelka + 4 vybrané děti
z každé školky (celkem 120 osob) – tedy stravu
a náklady na pronájem sálu.
Projekt spolupráce „Technické školky“ byl
schválen v říjnu 2013 v těchto přihlášených
školkách na území MAS Brána Brněnska:
Klub Ráček Železné, MŠ Ostrovačice, MŠ
Borač; MŠ Čebín, MŠ Jinačovice; MŠ Kuřim,
MŠ Neslovice, MŠ Říčany, MŠ Štěpánovice,
MŠ Vysoké Popovice, MŠ Drásov, MŠ Nová
Ves, MŠ Příbram na Moravě, MŠ Moravské
Knínice, MŠ Nová Ves. Projekt bude probíhat
od ledna 2014 do června 2015. Technické
školky v rámci projektu myslí nejen na školky,
které se do něj přihlásily, ale zhruba v polovině
roku 2014 bude zveřejněn web pro všechny
další zájemce o tento typ výuky, budou zde
zpřístupněny metodiky výuky a sdělovány
zkušenosti zapojených školek. Školky z území
MAS Brána Brněnska budou přímo osloveny
na jejich e-maily a o webu informovány.
Redakce
www.branabrnenska.cz
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Tréninková výzva MAS Brána Brněnska, o.s.
Výzva k podání projektu na realizaci opatření PRV III.4.1 „Získání
dovedností pro MAS Brána Brněnska“
Zadavatel:
MAS Brána Brněnska, o.s. vyzývá k podání projektu na kulturní, společenské, sportovní a
další „měkké“ akce v regionu MAS Brána Brněnska podporující tradici, společenský a
sportovní život v regionu MAS Brána Brněnska, o.s. v rámci realizace opatření III.4.1
s názvem „Získání dovedností pro MAS Brána Brněnska“ financovaného z Programu rozvoje
venkova.
Celková alokace výzvy pro všechny projekty: 114 500 Kč.
Identifikační údaje o zadavateli:
Zadavatel:
MAS Brána Brněnska, o.s.
Adresa:
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
Sídlo kanceláře:
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, II poschodí MěÚ Kuřim, kancelář
IČ:
22 71 23 72
DIČ:
neplátce DPH
Statutární zástupce: Ing. Oldřich Štarha, předseda MAS Brána Brněnska, o.s.
Kontaktní osoba: Bc. Jana Švédová, manažerka MAS Brána Brněnska, o.s.
Tel.:
+ 00 420 607 170 464
E-mail:
jana.svedova@tiscali.cz

Další informace můžete získat na www.branabrnenska.cz pod odkazem Integrovaná strategie
území - Informace pro žadatele – Výzva.
Termíny výzvy (lhůty pro podání projektů):
Vyhlášení výzvy 21.10.2013
Konzultace projektů v kanceláří MAS 22.10.2013 – 31.10.2013

Místo pro podání projektů:

Datum a hodina pro předložení nabídek 22.10.2013 – 13.11.2013 , osobní převzetí podání
nabídek vždy ve středu od 9 – 15.30 hodin

Projekt musí být odevzdán zástupcem organizace osobně v kanceláři MAS na adrese:
Jungmannova 968, 664 34 MěÚ Kuřim, kancelář II poschodí MAS Brána Brněnska, o.s..
Termíny registrace budou vždy ve středu od 9.00 do 15.30 hod v tyto dny: 23.10, 30.10, 6.11,
13.11.
Kontaktní osobou je manažerka MAS Jana Švédová.
Všechny žádosti doručené po termínu 13.11.2013 po 15.30 hod budou automaticky vyřazeny.

Administrativní kontrola projektů 14.11.2013 – 6.12.2013
Veřejné obhajoby projektů 11.12.2013
Zasedání hodnotící komise 16.12.2013

Způsob hodnocení projektů:
Nabídky budou hodnoceny podle předem stanovených kritérií, která jsou společně s postupy
administrativní kontroly a hodnocení projektů uvedena na www.branabrnenska.cz v záložce
Integrovaná strategie území - Informace pro žadatele – Výzva. Výběr bude založen na
principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které splňují
kritéria přijatelnosti a dosáhly nejlepšího hodnocení podle hodnotících kritérií.

Rozhodnutí Valné hromady o výběru projektů 18.12.2013
Realizace projektů 1.1.2014 – 31.5.2014

Podmínky a požadavky na zpracování projektu:
1) Projekt bude zpracován podle povinné osnovy projektu.

Vymezení předmětu měkké akce:
Předmětem měkké akce musí být společenská, kulturní, sportovní či jiná akce realizovaná
subjektem ( musí mít přidělené IČ ), který působí na území Místní akční skupiny Brána
Brněnska o.s. (sídlo, pobočka, provozovna apod.) .
Projekt musí být realizován na území MAS Brána Brněnska, o.s., a to na katastrálním území
těchto obcí: obec Babice u Rosic, obec Borač, obec Čebín, obec Česká, město Dolní Kounice,
obec Dolní Loučky, obec Domašov, městys Doubravník, obec Drahonín, městys Drásov, obec
Hradčany, obec Hlína, obec Hvozdec, obec Chudčice, město Ivančice, obec Javůrek, obec
Jinačovice, obec Kaly, obec Kratochvilka, město Kuřim, obec Lažany, obec Lelekovice, obec
Lesní Hluboké, obec Lipůvka, obec Litostrov, obec Lomnička, obec Lukovany, obec Nové
Bránice, obec Nová Ves, obec Neslovice, obec Malhostovice, obec Moravské Bránice, obec
Moravské Knínice, obec Olší, město Oslavany, městys Ostrovačice, obec Předklášteří, obec
Příbram na Moravě, město Rosice, obec Rozdrojovice, obec Rudka, obec Říčany, obec Říčky,
obec Sentice, obec Skalička, obec Šerkovice, obec Štěpánovice, obec Újezd u Rosic, obec
Vev. Knínice, městys Veverská Bítýška, obec Vranov, obec Všechovice, obec Vysoké
Popovice, obec Zakřany, obec Zastávka, obec Zbraslav, město Zbýšov, obec Železné.

2) Projekt bude odevzdán 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě na CD.
3) Žádost musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
4) Projekt musí být realizován organizací, která na území MAS Brána Brněnska, o.s.
působí a vykonává aktivity (má sídlo, provozovnu, pobočku nebo jinak prokazatelně
působí).
5) Povinnou přílohou projektu bude doklad o existenci a fungování organizace - výpis z
registru subjektů MF ČR (dostatečný bude aktuální doklad vytištěný z
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz) – bez této přílohy nebude projekt
registrován).
6) Projekt musí být realizován fyzicky na území MAS Brána Brněnska, o.s.
7) Projekt může požadovat na svou realizaci z výzvy MAS Brána Brněnska, o.s.
minimálně 10 000 Kč, maximálně 25 000 Kč, vždy však maximálně 80% celkových
výdajů na projekt.
8) Každý žadatel může v rámci výzvy podat celkově pouze 1 projekt.

Projekt musí propagovat region a MAS Brána Brněnska, o.s. (například jeho tradice, kulturu,
umění, sport, přírodu, vzdělávání, sociální aktivit, zdravý životní styl, apod.).

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Další podrobnosti
naleznete na:
www.branabrnenska.cz/
informace-pro-zadatele, kde
kde jsou všechny
dokumenty ke stažení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

www.branabrnenska.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Nová média úřadovala na rosickém zámku
Jak vzájemně sdílet informace na rozsáhlém území Brány Brněnska? Nad tímto tématem
diskutovali mediální nadšenci.

Leaderfest
2013

Ve čtvrtek 9. května se na rosickém zámku sešli
tvůrci místních zpravodajů, správci webů, lokální redaktoři a další mediální nadšenci. Diskutovalo se například o tom, jak získávat čtivé
příspěvky do zpravodajů, o možnostech využití
Facebooku a Twitteru v lokálním zpravodajství

Na Leaderfestu se představila i Brána Brněnska.
Spousta zajímavých workshopů, navazování spolupráce
s okolními MASkami - o tom bylo mezinárodní setkání MASek
v nedalekém Velkém Meziříčí. Na akci dorazil mediální výbor
naší Brány Brněnska.
Slavnostní zahájení čtvrtého ročníku LeaderFESTu proběhlo ve čtvrtek
20. června v doslova rozžhaveném centru města. Úvodní řeč pronesli ředitel
MAS Most Vysočiny Milan Dufek, starosta a místostarosta města Velké
Meziříčí a radní Kraje Vysočina. I přes tropické počasí se na akci sešlo
kolem dvou stovek účastníků, kterým není lhostejná budoucnost
venkova. Součástí programu byla také výstava příkladů dobré
praxe a úspěšných projektů.
Redakce
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a tématech, která si účastníci sami vybrali. Další
setkání bude v říjnu po okurkové sezóně. Tentokrát bude hlavní téma „marketing měst a obcí“.
Za podporu děkujeme MAS Brána Brněnska,
MR Kahan a KIC Rosice.
Jiří Dobrovolný

Tvořte s námi!
Máme podzim v plném proudu, zapojte se
do sdílení. Téma je podzimní nálada v naší
obci. Sdílet můžete na facebookový profil s názvem „Brána Brněnska žije“, k dispozici také
na www.branabrnenska.cz. Nejkreativnější
snímky umístíme do naší on-line galerie a jeden vylosovaný autor obdrží dvě vstupenky
do Welness Kuřim.
MAS Brána Brněnska, o.s. vytvořila stránky
www.branabrnenska.cz – kde jsou umístěny oficiální informace o struktuře této organizace, její
cíle a činnost, dále jsou zde umístěny stránky
www.branabrneska.info, kde se zveřejňují akce,
které probíhají v obcích a městech MAS a slouží
k „neoficiálním“ zprávám.
Redakce
www.branabrnenska.cz
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GXG Za Brnem
Co se skrývá za tímto názvem? Skupina technologických a mediálních nadšenců okolo Google
technologií, vycházejících z GUG.cz. Našim cílem je vytvořit prostor pro setkávání a networking technologicky a mediálně zaměřených lidí.
Chystáme setkání na témata využití Google nástrojů v cestovnímu ruchu, místním zpravodajství a kultuře. Určitě také uspořádáme setkání
tvůrců blogů a další setkání redaktorů místních

Stručně
zpravodajů. Uvítáme nadšence, kteří se přidají
ať již jako účastníci, nebo rozšíří náš organizační
tým. Více informací na GUG.cz a ZaBrnem.
blogspot.com.
Jiří Dobrovolný

Nově zrekonstruované 3D kino
V Rosicích u Brna funguje nově zrekonstruované 3D kino. Program na http://www.kic.rosice.cz. Pro sledování novinek doporučujeme
sledovat také facebookovou stránku kina.

Dotazníky k integrované strategii území
Prosíme všechny podnikatele, neziskové organizace a občany o vyplnění dotazníků k naší
integrované strategii.
Dotazníky můžete vytisknout a zaslat na naši
adresu, nebo jednoduše vyplnit na našich internetových stránkách http://www.branabrnenska.cz
/integrovana-strategie-uzemi

Cílem je zmapovat potřeby a představy občanů,
neziskových organizací i podnikatelů v regionu a následně je pomoci uskutečnit za přispění
finančních prostředků z EU, naší organizace
MAS Brána Brněnska, o.s. a dalších institucí
působících v této oblasti.
Redakce

Nové logo MAS
MAS Brána Brněnska vyhlásila soutěž o návrh
loga MAS, na valné hromadě MAS dne 31. 1.
2013 byly předloženy tři návrhy loga. Valná
hromada MAS vybrala hlasováním logo
od paní Marty Dlouhé – bydliště Brno,
s motivem stylizovaným klenbou pavilonu A
na BVV nebo gotickou klenbou tišnovského
kláštera – provedení v zelené barvě. Paní
Marta Dlouhá vyhrála poukaz na 2 000 Kč.

Foto na vedlejší straně: Kamil Horký, Jana Švédová, Jiří Dobrovolný
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Vlastivědné zajímavosti
Elektrárna Oslavany: výročí 100 let
uvedení do provozu

Zbýšovská cihelna

Před sto roky byla uvedena do provozu přespolní velkoelektrárna Oslavany,
a to dne 1. dubna 1913. Jedná se o důležitý milník v elektrifikaci našeho
regionu. O tom, že uhlí na Moravě se kopalo prvně v Oslavanech, to již
víme z jiných pramenů. Uhlí v jižní části revíru nebylo kvalitní. Bylo spékavé,
drobivé s velkým množstvím popelovin. Bylo naprosto nevhodné
pro přepravu. Proto se uvažovalo, co s tím. Padl návrh postavit někde
v těsné blízkosti dolů elektrárnu. Tato zde fungovala 80 let.

Co tak spojit romantickou vycházku údolím potoka s prohlídkou technické
památky? V polním remízku mezi Neslovicemi a Zbýšovem se skrývá
malá cihelna. Tuto zde rekonstruuje zbýšovská odnož vlastivědného spolku
Rosicko – Oslavanska.

Dne 30. května 1993 ve 3 hodiny a 59 minut navždy utichl na elektrárně
Oslavany její charakteristický zvuk. Po osmdesátiletém provozu se definitivně všechno zařízení odstavilo.
Postupně se původní zařízení „sešrotovalo“. Osmdesát roků patnáct
elektrárenských komínů chrlilo „popel a síru“ na Oslavany a okolí. To byla
krutá daň zato, že zde elektrárna byla. Zaměstnávala průměrně více než
tři sta zaměstnanců. I když se tehdy na ni nadávalo, nyní, když se sejdou
„centralisté“, zpravidla končí jejich debata slovy: zlatá elektrárna.

Pěšky a kolmo se lze k cihelně po překonání terénu dostat z Neslovic
a Zbýšova. Cesta je udržovaná a projedete tu i s kočárkem. V okolí
cihelny doporučujeme navštívit Studánku u Barbory a Rybičkovu skálu.
Stezky jsou tu přehledně značeny, nehrozí tedy, že by někdo zabloudil.
Samotná cihelna zatím není zanesena v turistických mapách, doporučuji
zhlédnout mapku na webu www.vlastivednyspolek.cz – odkaz „cihelna“
a „Zbýšovská sekce“.
Foto a text: Jiří Dobrovolný
Postupně budou zveřejněna zajímavá místa z území MAS Brána Brněnska.

Pro zájemce o energetickou tématiku doporučujeme návštěvu Muzea hornictví a energetiky v Oslavanech, více na webu www.vlastivednyspolek.cz.
Zdroj: Jan Kyselák, úprava: Jiří Dobrovolný, foto: sbírka VSRO
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Zábava

Pane předsedo, tohle je zase naše MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA!

1 = A, 2 = Á, 3 = B, 4 = E, 5 = Í, 6 = N, 7 = P, 8 = R, 9 = S
Číslice ve žlutých polích zaměňte za písmena a čtěte tajenku po řádcích.
16

www.branabrnenska.cz

www.branabrnenska.cz

17

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Redakční rada: Ing. Oldřich Štarha, Ing. Tomáš Hájek, František Merta, Jiří Dobrovolný
Grafická úprava a sazba: Juraj Zeman
Creative Commons (cc) BY-NC-ND 3.0 CZ
Autoři fotografií na titulní straně – zámek Rosice www.vachta.cz, kostel Ivančice www.wikipedia.org, Předklášteří – wikipedia,
Kuřim – Městský úřad Kuřim

