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dotace. Jako jedna z nutných podmínek pro získání podpory je kvalitně
zpracovaná Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
pro roky 2014-2020. Zpracování této strategie je u nás v plném proudu.
Součástí tvorby SCLLD je i zapojení všech aktivních obyvatel, podnikatelů a neziskových organizací z území. Od listopadu 2013 do března 2014
probíhaly na našem území veřejné diskuse a sběr dotazníků. Další etapou
je vytvoření pracovních skupin.
Zveme tímto všechny aktivní obyvatele, podnikatele z regionu k účasti
při tvorbě našeho SCLLD do těchto pracovních skupin:
1) Podnikatelé v turistickém ruchu
2) Neziskové organizace (turistický ruch, sport)
3) Veřejná správa
4) Sociální pracovníci, charita, neziskové organizace a další osoby
zabývající se touto problematikou
5) Zemědělci
Tyto pracovní skupiny mohou aktivně zasahovat do utváření SCLLD,
tak aby žádné z oblastí, které vyžadují podporu, nezůstaly zapomenuty.
Budou se pravidelně scházet s tvůrci SCLLD a zasahovat do jeho tvorby.
Pokud máte zájem zapojit se do některé z těchto skupin, napište
na e-mail: svedova@branabrnenska.cz.
Vážení čtenáři,
právě držíte v rukou druhé číslo zpravodaje MAS Brána Brněnska, o.s..
Od prvního listopadového čísla uplynulo zhruba půl roku, podzim
vystřídalo jaro a uvnitř naší MAS se odehrálo mnoho.
V uplynulém období jsme se soustřeďovali především na splnění
požadavků, které naši MASku posunou mezi tzv. schválené MAS,
tj. ty MAS, které na svém území mohou aktivně působit a přerozdělovat
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Současně také probíhají práce na standardizaci MAS. Každá MAS musí
splnit určitě standardy dané požadavky MMR (Ministerstva pro místní
rozvoj) a SZIF (Státním zemědělským intervenčním fondem) pro to,
aby všechny její orgány i postup fungování byl dostatečně transparentní
a otevřený. Národní síť MAS ČR pracuje na materiálu „METODIKA
PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020“. Tento dokument slouží všem
MAS jako podklad pro změny stanov, tak aby všechny v budoucnu
www.branabrnenska.cz

„uznané“ MAS měly společný základ. Tento dokument vyvolal velkou
diskuzi mezi MAS a zpracovatelé obdrželi řadu návrhů a připomínek.
Naše MAS nemá zásadní problém uvedené standardizaci vyhovět
a splnit ji. V březnu proběhla v Týnci nad Sázavou valná hromada
Národní sítě MAS. Té se zúčastnili i zástupci naší MAS. Valná hromada
Národní sítě MAS přijala nové stanovy, rozpočet i memorandum
o spolupráci s Jihočeskou univerzitou. Toto jednání navštívil poprvé
ministr zemědělství. Mezi nejzajímavější patřila diskuze o větší profesionalizaci MAS.
Také v naší MAS proběhla valná hromada a to 22. 5. 2014 v Lipůvce.
Valná hromada se zabývala změnou stanov dle požadavků programovacího období 2014 – 2020 na standardizaci MAS, přípravou
SCLLD- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a dalšími
body programu. Byli přijati noví členové. Žádost o členství podala
obec Přibyslavice, Včelařský spolek Skalička a Zemědělské družstvo
POOSLAVÍ Nová Ves. Na valné hromadě byla schválena účetní závěrka
a výroční zpráva za rok 2013.

Velkou radost máme také z projektu spolupráce Technické školky. Tento
projekt realizuje naše MAS společně s MAS Boskovicko plus. Více se
o této akci dočtete v tomto čísle zpravodaje. Tento bohulibý projekt oslovil několik kuřimských firem, které se rozhodly sdružit prostředky
a zrealizovat tuto myšlenku ve všech kuřimských mateřských školách.
Z připravovaných akcí bych rád zmínil druhý ročník přehlídky amatérských divadel nazvaný „Divadlo pod Maskou“, který budeme letos opět
realizovat ve spolupráci se spolkem SUZAT z Veverské Bitýšky.
Práce bylo v uplynulém období uděláno hodně, škoda, že se jedná převážně o málo viditelné činnosti, které přinesou plody v dalším období.
Oldřich Štarha
Předseda MAS Brána Brněnska

V prvním čísle našeho zpravodaje jste si jistě všimli zveřejnění Tréninkové výzvy MAS Brána Brněnska k podání projektu na realizaci opatření
PRV III.4.1 „Získání dovedností pro MAS Brána Brněnska“. V prosinci
loňského roku zasedla naše výběrová komise a vybrala 8 úspěšných
projektů této výzvy. V současné době byly všechny vyhodnocené projekty
zrealizovány. O některých z těchto projektů – Tradiční krojované hody
v Čebíně – X. výročí, Vepřové hody – Rudka, Hvozdecká žíla, Tour
de Veveří, se podrobněji dočtete v samostatných článcích. Osobně jsem se
zúčastnil krojovaných hodů v Čebíně a odcházel jsem s přesvědčením,
že dotace byly v tomto případě nasměrovány správně. Jedná se totiž
typický projekt, který podporuje tradice na venkově.
www.branabrnenska.cz
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Pokračování projektu spolupráce Technické školky
V minulém Zpravodaji MAS jsme vás informovali o podpoře a zahájení projektu spolupráce Technické školky
z projektu IV 2.1. Realizace projektů spolupráce se SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), který naše MAS
získala spolu s MAS Boskovicko Plus, o.s.

Jak se ukázalo, tento projekt je životaschopný a byla by škoda,
kdyby po ukončení dotací nepokračoval. Proto pro jeho udržení
do budoucna doufáme v zapojení dalších firem z našeho regionu,
rodičů, prarodičů. Projekt zapadá do systému popularizace technických
řemesel a celoživotního vzdělávání, je otevřený dalším nápadům,
úlohám. Pokud máte zájem, ozvěte se nám, kontakty naleznete
na www.branabrnenska.cz.

V ČERVNU OTEVÍRÁME

MUZEUM HRAČEK

Jana Švédová

V

lednu 2014 jsme projekt zahájili pozváním všech zapojených
mateřských škol na konferenci do Rudky u Kunštátu. V příjemném prostředí hotelu Rudka proběhlo mimo jiné seznámení
s první technickou úlohou, kterou zpracoval Ing. Ladislav Mihalovič
s názvem „Na čem jezdíme“, a předání zpracované metodiky k této úloze
přímo do školek. Dále bylo školkám předvedeno odrážedlo a vysvětlen
princip práce dětí s montováním odrážedla. Metodika k úloze „Na čem
jezdíme“ je volně přístupná ke stažení na www.technicke-skolky.cz.

Potvrdila se zkušenost tvůrců technických úloh, že pro hodiny
„techniky“ v mateřských školkách je nutné nejdříve získat nadšení
pedagogů. Pro paní učitelky není jednoduché se nejen technické
úlohy naučit, ale zorganizovat si hodinu tak, aby se děti postupně
zapojily, nezranily se a ještě odešly s dobrou náladou. Zapojené školky
do projektu mají výhodu v tom, že jim veškeré pomůcky, nářadí,
materiál a další techniku nakoupí MAS z projektu/dotace, nezapojené
školky ovšem mohou zdarma získat zkušenosti z hodin, získat zdarma metodiku i seznam potřebného materiálu pro jednotlivé úlohy.
Samotná práce v hodinách s dětmi zůstává ovšem jen na paních učitelkách a my jim chceme ještě touto cestou poděkovat, že se do projektu
zapojily a snaží se o něco nového!
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Na druhé konferenci na obecním úřadě v Předklášteří, která se konala
v květnu 2014 a kde bylo 120 účastníků konference, byli pozváni
i pedagogové z okolních „nezapojených“ školek, děti z MŠ z projektu
a zástupci Vysokého učení technického a České manažerské asociace.
Některé zapojené školky si připravily vlastní prezentaci, kde bylo účastníkům předvedeno, jak projekt v jejich školce probíhá – Základní škola
a mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, MŠ Předklášteří, MŠ Jinačovice
a soukromá školka Brno-Bystrc MŠ Pramínek (zde byla připravena
hudebně-technická úloha s ukázkou vystoupení dětí). Další školky
dovezly na konferenci ukázky výrobků dětí z ukončené první úlohy.
Tyto prezentace jsou přístupné na www.technicke-skolky.cz.
V projektu nás v dalším období čeká práce na dalších připravovaných
technických úlohách, které budeme dále zveřejňovat na našem webu, tisk
domalovánek s technickou tématikou a propagace projektu u technických firem v regionu a jejich zapojení do projektu.
Chceme zde poděkovat panu Ing. Miloši Filipovi z Prefy Kompozity
za jeho stálou podporu projektu a také panu Vladimíru Plašilovi z firmy
Alta za aktivity v kuřimských firmách a zavedení technického vzdělávání
dětí i v ostatních školkách v Kuřimi.
www.branabrnenska.cz

www.branabrnenska.cz

Správa zámku Rosice, Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice
tel.: 546 412 891, 546 412 486, mobil: 606 683 229
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Technické školky – druhá konference v Předklášteří
Ve čtvrtek dne 29. 5. 2014 se ve společenském sále Obecního úřadu v Předklášteří konala konference projektu
technických školek

K

onferenci uvedli pan Antonín Nahodil – starosta Předkášteří,
Ing. Oldřich Štarha – předseda MAS Brána Brněnska,
PaedDr. Zdeněk Peša – místopředseda MAS Boskovicko PLUS,
Ing. Miloš Filip – ředitel Prefa Kompozity, a.s. Ukázky technických úloh
předvedl pan Ing. Mihalovič, stavebnice mostů předvedl pan Ing. Radim
Nečas, Ph.D. z VUT Brno., hernu technických souvislostí ve Valchově
představil prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. Přednášky byly zpestřeny
krátkými divadelními představeními.

Odpolední program byl volnější, připraven byl workshop pana
Ing. Ladislava Mihaloviče a prof. Ing. Pavla Ošmery, CSc., kde si vyučující
mohli přímo vyzkoušet technické úlohy a klást dotazy. Jelikož se v obci
Předklášteří nachází významná kulturní památka, byla tu také možnost
návštěvy Podhoráckého muzea a návštěvy kláštera Porta Coeli. Po celou
dobu konference byla k vidění výstava výrobků a fotografií ze školek,
v kterých projekt běží.
Patří také velké díky panu Antonínu Nahodilovi, starostovi Předkášteří
a zaměstnancům zdejšího úřadu za přípavu sálu.
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Foto: Dobrovolný, Sázavský
www.branabrnenska.cz
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Desáté krojované hody v Čebíně
Poslední dubnový víkend se v naší obci uskutečnily již tradiční desáté krojované hody, které pořádala místní
orelská jednota za podpory obce Čebín a MAS Brány Brněnska.

P

řípravy na hody začaly začátkem roku. Pilně jsme cvičili nový
Podhorácký tanec, který sestavila a s námi nacvičila Anna
Benešová. Také jsme cvičili Moravskou besedu a posledním
tancem byla čebínská polka, která měla na zábavě úspěch.
Hodové veselí vypuklo již v pátek, kdy stárci postavili v odpoledních
hodinách máju, kterou až do rána hlídali za doprovodu všech možných
hudebních nástrojů a zpěvu písní lidových i těch ostatních. Stárci si letos
nově připravili posezení pod májou s výčepem, dobrým vínem
a se specialitami z udírny.
Sobotní dopoledne, tak jako každý rok, vyšli krojovaní do ulic zvát
na hody. Ve dvě hodiny pak vyrazili, již společně s martínkovskými
a za doprovodu dechové hudby Liduška, k panu starostovi žádat o hodové
právo. Poté, co hlavní stárek slíbil, že dohlédne na to, aby se všichni řádně
bavili, aby žádné děvče nezůstalo sedět v koutě, aby domácí a přespolní
nevyhledávali nesváry a ještě mnoho dalšího, připil si se starostou na
zdraví a vyzval jeho paní k tanci. Následně vyrazil průvod, při kterém si
stárci vyzvedli své stárky a voničky, které, jak se zpívá, u děvčat nechali.
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Ve čtyři hodiny odpoledne přivítali již netrpěliví diváci průvod pod májou a začal taneční program. Vystoupily děti z mateřské školky, základní
školy, taneční soubor Džbánek z Martínkova a čebínská mladá chasa,
která předvedla nové pásmo Podhorácký tanec, a zkušená chasa nám
zatancovala Moravskou besedu. Věříme, že se hodiny nácviků vyplatily
a taneční vystoupení se líbilo. Večer se konala v sokolovně hodová zábava. K tanci i poslechu hrála dechová hudba Liduška z Dolních Bojanovic.
Opět vystoupili žáci ZŠ, mladí i starší s besedou a na závěr mladá chasa
zatancovala čebínskou polku. O půlnoci byla vydražena mája. Jejím
štastným majitelem se stal pan Josef Dvořák.
V neděli ráno se konala mše svatá v kostele sv. Jiří. Počasí nám přálo,
a tak jsme si hody pěkně užili. Doufáme, že i vám se hody líbily a můžeme se všichni těšit na jedenáctý ročník.
Jiří Skalník a Anna Benešová, hlavní stárci

www.branabrnenska.cz
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Vepřové hody – Rudka

Tour de Veveří

Na sobotu 1. března 2014 připadla akce oblíbená
místními občany i těmi přespolními. U nás v Rudce
se opět konaly Vepřové hody.

V sobotu 24. 5. 2014 proběhl v členských obcích Svazku
obcí Panství hradu Veveří (Chudčice, Hvozdec,
Javůrek, Ostrovačice, Rozdrojovice, Říčany, Veverské
Knínice) první zahajovací ročník „Tour de Veveří“.

T

entokrát byly připraveny ve spolupráci s obecním úřadem
a poprvé také s MAS Brána Brněnska. Tato místní akční skupina
je jednou z podobných „Masek“, které v České republice existují.
Představují další možnost, jak čerpat evropské dotace. Jejich cílem je
zlepšování života ve venkovských oblastech. Naše Brána Brněnska byla
založena v roce 2012 a už o sobě dává vědět – třeba právě akcí, o které se
zde zmiňujeme.

V

každé obci bylo zřízeno stanoviště s úkoly pro účastníky. Každý
účastník musel splnit v obci zadaný úkol a obdržel razítko
do své karty. Minimální počet navštívených obcí byl tři,
za projetí všech sedmi obcí byla speciální odměna.

Akce probíhala jako první ročník a byla nad očekávání úspěšná, do cíle
obce Hvozdec dojelo cca 67 účastníků, v každé obci startovalo kolem 15 –
40 účastníků. Tour se účastnili hlavně rodiny s dětmi a sportovní nadšenci.

Tak jako každoročně i letos byly na obecním úřadě připraveny oblíbené
zabijačkové pochoutky, které si zájemci mohli odnést domů nebo si
pochutnat přímo na místě. S chválou všem, kdo jídlo připravovali,
se každoročně opakujeme, což však určitě nevadí.

Na závěr v cílové obci Hvozdec byly schovány cache (schránky) pro děti
i dospělé s drobnými dárkovými předměty a s odměnou pro nadšence,
kteří projeli celou 40 km trasu, byla cache, kde získali poukázku na nápoj
v místním pohostinství zdarma.

Se svou kapelou přijel pan Polanský a celé odpoledne a večer nás těšily
pěkné melodické písničky.
Marie Jirglová
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Díky podpoře projektu z MAS Brány Brněnska, o.s., tak může vzniknout nová
akce pro rodiny s dětmi, která bude aktivně a zábavně propagovat region svazku.
Jana Švédová
www.branabrnenska.cz

www.branabrnenska.cz
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Hvozdecká žíla
V sobotu 19. 4. 2014 úspěšně proběhl další ročník turnaje v malé kopané Hvozdecká žíla 2014.
Do turnaje se přihlásilo pět mužstev:
• XAVI Bitýška
• FALCON Mechov
• AC System
• PUZZLE Hvozdec
• Čebín
Mužstvo z Čebína bohužel na turnaj nedorazilo, a tak se sportovního
klání účastnila pouze čtyři mužstva.
Ve vyrovnaném turnaji nakonec zvítězili mladí fotbalisté z hvozdeckého
týmu AC Systém, kteří tak obhájili loňské vítězství. Na dalších místech
se postupně seřadily týmy Falcon Mechov z Veverských Knínic, Puzzle
Hvozdec a konečnou tabulku uzavíral tým XAVI z Veverské Bitýšky.

Zájem diváků, celková pohoda a spokojenost na straně hráčů i nejmenších účastníků akce nás všechny utvrdila v přesvědčení, že turnaj není
pro příští ročníky ohrožen a bude úspěšně pokračovat ve své tradici,
která se píše od roku 2000.
Jako pořadatelé akce turnaj hodnotíme velmi pozitivně a závěrem tímto
děkujeme podpoře Místní akční skupiny Brána Brněnska, o.s., která byla
v tomto roce patronem turnaje a má nemalý podíl na zdaru celé akce.
Ing. Magda Herudková, spoluorganizátorka

Za krásného počasí turnaj proběhl velmi úspěšně a po vyhlášení výsledků bylo na pořadu několik dovednostních soutěží pro děti, které se
zúčastnily v překvapivě hojném počtu. I v dětské části nechybělo vyhlašování vítězů vč. „sladkých“ odměn.
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Tip na výlet

Na zámku v Oslavanech lze spojit ochutnávku piva
s vlastivědným zážitkem
Turistická sezóna je v plném proudu a právě v Oslavanech na zámku můžete navštívit Muzeum hornictví
a energetiky a následně zahnat žízeň ve zdejší zámecké restauraci.
Muzeum
Expozice Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska seznamuje návštěvníky s téměř 250letou historií dobývání černého uhlí v Rosicko-oslavanské
pánvi. Výstava je tématicky rozdělena do několika částí:
Geologie a mineralogie: jak rostlo uhlí, minerály a nerosty Rosicko-Oslavanska.
Místní řemesla: výroba cihel, kolářství, vybavení domácnosti našich
babiček.
Vývoj hornického řemesla: přehled dolů v revíru, historické i novější
metody těžby, život a práce horníků, nářadí a pracovní pomůcky. Důlní
záchranná služba a její vybavení. Součástí expozice je i maketa důlní
chodby s rubáním ve skutečné velikosti.
Oslavanská elektrárna – první parní velkoelektrárna na Moravě
(1913–1993). Funkční velín elektrárny ze 40. let, telefonní ústředna,
vývoj elektrifikace okresu, historické elektrospotřebiče. Otevírací doba
je o víkendech od května do září a ve významné dny (karmelská pouť,
14
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1. máj, Dny evropského kulturního dědictví v září). V tuto otevírací
dobu lze navštívit také hasičské muzeum v přízemí zámku. Více informací
najdete na webu www.rosicko-oslavansko.cz
Minipivovar
Na konci podzimu roku 2013 zahájil činnost nový minipivovar (jeden
z členů MAS Brána Brněnska). Nyní pivovárek nabízí pravá spodně
kvašená, nefiltrovaná piva plzeňského typu. Všiměte si, že se vlastivěda
promítá i do názvů zdejšího piva:
• Světlé výčepní Oslavanský Opál – desítka
• Světlý ležák Oslavanský Jantar – dvanáctka
• Polotmavý ležák Oslavanský Rubín – třináctka
Všechna piva je možno zakoupit přímo v pivovaru, jak v sudech, tak
i v PET lahvích. V budoucnu tu připravují také exkurze do minipivovaru
s ochutnávkou. Více, včetně otevírací doby, se dozvíte na pivovarském
webu www.pivo-oslavany.cz.
15

Tip na výlet

Kam za koupáním?
Přírodní koupaliště v Říčanech a rybník Bahňák
v Říčkách

M

áme tu pár tipů, kam se v horkých letních dnech zajít osvěžit.
Na území Brány Brněnska se nachází řada zajímavých míst.
Ideální je koupání spojit s cyklo/pěším výletem Chroustovským údolím a trasou kolem Říčanského potoka.

Zdroj mapy: openstreetmap.org
Jako výchozí bod můžeme zvolit odbočku ze silnice Rosice-Litostrov (1).
Následně se vydat Chroustovským údolím k hájence (2) a odsud přes
kopec na rybník Bahňák. Zde je v turistické sezoně možnost občerstvení.
Kvalita vody je tu diskutabilní, začátkem léta bývá ještě použitelná.
K přírodnímu koupališti v Říčanech (4) vede cesta podél Říčanského
potoka. Zde je voda převážně čistá po celou sezónu (plavat tu šlo minulý
rok až do konce září) i okolí nádrže je čisté a udržované. Také zde nechybí
možnost občerstvení.
Jiří Dobrovolný
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Reportáž

Olympijský rok 2014 v Mikroregionu Kahan
V letošním roce Mikroregion Kahan dso pořádal po dvou letech opět Olympijský rok pro základní a mateřské
školy v mikroregionu.

D

ěti z MŠ 4. 6. 2014 soutěžily ve sportovních disciplínách
ve sportovním areálu TJ Čechie Zastávka. Celkem se olympiády
zúčastnilo 16 mateřských škol z mikroregionu.

Žáci I. stupně ZŠ soupeřili rovněž ve sportovních disciplínách dne 11. 6.
2014 ve sportovním areálu Baník Zbýšov . Celkem se zúčastnilo
6 základních škol mikroregionu.

18

Pro žáky II. stupně ZŠ a gymnázia byla olympiáda koncipována jako „přehlídka talentů“. Na nádvoří rosického zámku si to dne 9. 6. 2014 rozdalo
20 talentů ve zpěvu, tanci, amatérském divadle a ukázkách různých dovedností. Ceny si převzali jen ti nejlepší, ale ve skutečnosti zvítězili všichni.
Tato akce byla podporována Mikroregionem Kahan, starosty všech
členských obcí a skupinou ČEZ .
Jaroslav Bohanes
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Muzeum prĤmyslových železnic Zbýšov

JÍZDY HISTORICKÝCH VLAKģ na

www.mpz.cz

REGIONÁLNÍ ÚZKOROZCHODNÉ ŽELEZNICI

Zastávka u Brna - Babice u Rosic - Zbýšov v roce 2014

Jízdy se konají každou sobotu v þervenci a srpnu
a dalších uvedených termínech.Odjezdy vždy každou
celou hodinu od 10 do 18 hod. z nádraží Zbýšov,
areál bývalého dolu JindĜich II. (GPS 49°9'55.5"N, 16°21'5.3"E )

Zahájení
sezóny v Muzeu
průmyslových železnic
ve Zbýšově

- s motorovou
lokomotivou :

17. 5.

Termíny jízd :
- s parní
lokomotivou :
zahájení sezÓny
+ muzejní noc _

.

5.,19.7.a 2.,16.,30.8.

.

14. 6.
12. 7.
26. 7.
9. 8.
23. 8.
20. 9.

Odjezdy vždy ze Zbýšova (þást Siþka) do Babic
u Rosic a zpČt. PĤvodní vleþka na pĜepravu
uhlí byla postavena roku 1862 z nádraží státní
dráhy v Zastávce u Brna pĜes Babice u Rosic
k dolĤm ve ZbýšovČ. Po ukonþení tČžby roku
1992 ji roku 2005 pĜevzalo Muzeum prĤmyslových železnic
pro prezentaþní jízdy svých vozidel. Dnes zde najdeme
parní lokomotivy z let 1913 - 1951, motorové z let 1940 - 1981 a
dokonce i více než stoletou elektrickou lokomotivu Siemens
z roku 1908. Vozidla mají rozchod 600 mm, na který je celá
normálnČrozchodná (1435mm) traĢ pĜestavována, což je
postup v ýR unikátní. Taková jsou i vozidla, vzhledem
mnohdy pĜipomínající model þi hraþku. PĜesto jde o desítky
let staré stroje, sloužící v tČžkých provozech dolĤ, cihelen
a hutí. ZvláŠtní poezie tČchto malých vláþkĤ tak zĤstala
veĜejnosti skryta. Zavzpomínejte si na století páry.

V sobotu 17. 5. zahájilo sezónu Muzeum průmyslových železnic
ve Zbýšově. Připraveny byly jízdy historických vlaků do výhybny
v Babicích u Rosic, výstava důlních lokomotiv, noční jízdy a bohaté
občerstvení. Jen počasí nám moc nepřálo.
Více informací o plánovaných jízdách
na webu www.mpz.cz

mpz@mpz.cz 606 832 394

Jsme obþanské sdružení - nezisková organizace zabývající se záchranou a renovacemi
úzkorozchodných železniþních vozidel. Všechny práce vykonávají þlenové zdarma
ve volném þase. Spolek vznikl roku 1991, po desetiletích aktivit na rĤzných þeských
i slovenských železnicích dnes pĤsobí na bývalé vleþce Zastávka u Brna - Zbýšov.
ýinnost muzea je sbČratelská, dokumentaþní, prezentaþní. Provozuje 30 lokomotiv a
desítky vozĤ, odkoupených z celé ýR ze zrušených prĤmyslových drah za cenu
šrotu - ve stavu tomu odpovídajícím a poté podrobených opravám vþetnČ rozebrání
do posledního šroubku a opČtovného uvedení do stavu po vyrobení. Základ sbírky
tvoĜí parní lokomotivy - typ BS 80 (ýKD Praha 1951) ze sbírek Národního technického muzea. Dnes ji po generální opravČ lze vidČt se soupravou osobních vozĤ na
pĜedvádČcích jízdách ve ZbýšovČ. Další unikáty (parní lokomotiva Henschel z roku
1913, motorová lokomotiva O&K z roku 1940) na své znovuzrození þekají.
NávštČvník získá pĜedstavu o funkci stroje nejlépe, když jej vidí v chodu. Pak
pĜichází pĜání vláþkem se svézt. Na vybrané vystavené lokomotivy lze také vstoupit,
což ocení zejména dČti, jelikož v ostatních muzeích zpravidla není dotýkat se
exponátĤ dovoleno. DospČlí se zase dozví nČco nového o historii hornictví a
energetiky bývalého Rosicko - Oslavanského uhelného revíru a jeho souþasných
turistických možnostech (zámek Oslavany, aquapark Zbýšov).
Pro zabezpeþení pravidelného provozu historických parních vlakĤ a dalších doplĖkových služeb návštČvníkĤm byla obcemi v okolí dráhy - Zastávkou, Babicemi,
mČstem Zbýšov a Muzeem prĤmyslových železnic založena roku 2010 obecnČ
prospČšná spoleþnost Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s. ( www.reuz.cz )
Mimo historických vlakĤ v termínech
jízd pro veĜejnost je po domluvČ možné otevĜít / pronajmout muzeum kdykoli mimo otvírací dobu, stejnČ jako
vypravit kdykoli zvláštní osobní þi
nákladní vlak (i s pĜepravou jízdních
kol) i jiné speciální vlaky pro firemní
prezentace, fotografování, filmování,
školní výlety, turistické spolky apod.
Informace a objednávky : www.reuz.cz
info@reuz.cz 606 832 394

Jak se k nám dostanete:

vlakem traĢ ýD þ. 240, IDS
JMK S4, do Zastávky u Brna.

Regionální úzkorozchodná železnice

Zastávka – Babice - Zbýšov

autobusem þ. 153 nebo 421
do zastávky Zbýšov,Siþka.

bývalá vleþka ýD
pĜestavČná na
úzkorozchodnou
muzejní železnici

autem z dálnice D1 Exit 182
pĜes Rosice, Babice u Rosic.
na kole po cyklotrase þ. 5173

ýD traĢ 240

Vlaky jsou vedeny parní lokomotivou typu BS 80

Artur Fučík
Foto: Jiří Dobrovolný

vyrobenou v ýKD Praha roku 1951.
Muzeum prĤmyslových železnic
Zbýšov, bývalý dĤl JindĜich II.

DČkujeme partnerĤm :

GPS: 49° 9' 55.521"N, 16° 21' 5.374"E



Pro školní výlety, firemní akce apod. lze otevĜít po
dohodČ kdykoli. Informace o jízdách pro veĜejnost i
objednávky zvláštních vlakĤ jsou možné zde :

Veletrhy Brno, a.s. - nejvČtší mezinárodní veletrhy cestovního ruchu v ýR.
GO + Regiontour Brno 16.1 - 19.1.2014
Svazek obcí Mikroregion Kahan, Jihomoravský kraj, mČsto Zbýšov
obce Zastávka, Babice u Rosic, VlastivČdný spolek rosicko-oslavanska

Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s., Masarykova 248, 66411 ZbýŠov

www.reuz.cz info@reuz.cz +420 606 832 394
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Zábava
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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