motorová dvoukolová
stříkačka Hiller (1932)

Historická hasičská technika, koňské
stříkačky, dřevěná stříkačka z roku
1802, dvoukolové stříkačky, hadice,
proudnice, různé typy pump
a čerpadel, motorové dvoukolové
stříkačky, historické uniformy
a uniformy hasičů jiných států,
zásahové oděvy a výzbroj první
poloviny minulého století až po
současnost, bohatá fotodokumentace
a staré kroniky. To vše, a spoustu dalších zajímavostí naleznete v expozici
hasičského historického muzea.

ochranné oděvy
proti sálavému teplu

koňské
stříkačky
z roku 1904

HASIČSKÉ HISTORICKÉ MUZEUM
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KIS Oslavany, tel. 546 423 283, e-mail: kis.oslavany@post.cz

přilba trubače
z roku 1890

MěÚ Oslavany 546 418 411, 546 418 413, e-mail: oslavany@mboxr.cz
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informace na stránkách města: www.oslavany-mesto.cz,
www.oslavany-cz.eu
nebo na stránkách Vlastivědného spolku: www.rosicko
-oslavansko.cz a na stránkách SDH Oslavany: www. hasici.
oslavany-cz.eu

Pro hromadné výpravy, zájezdy a školní výlety je možné objednat
se na tel. č.: KIS Oslavany: 546 423 283
e-mail: kis.oslavany@post.cz

polnice trubače
z roku 1890

dřevěná stříkačka z roku 1802

průvodce kulturními památkami města Oslavany

OSLAVANY

Stálé muzejní expozice v jižním křídle
oslavanského zámku jsou otevřeny
od 1. května do konce září.

V oslavanském regionu je dostatek
zapálených lidí usilujících
o zachování historických
artefaktů a dokumentů. Z úsilí
členů Vlastivědného spolku
Rosicko - Oslavanska a členů Sboru
dobrovolných hasičů vznikly v jižním
křídle Oslavanského zámku dvě
ojedinělé muzejní expozice.
Muzeum hornictví a energetiky,
které poukazuje na historii těžby uhlí
v Rosicko-oslavanském revíru
a připomíná skutečnost, že Oslavany
byly prvním místem na Moravě, kde se
začalo již v roce 1755 těžit uhlí. Jak to
vypadalo v podzemí názorně ukazuje
maketa důlního díla. Expozice
připomíná i historii První přespolní
velkoelektrárny, která zahájila výrobu
elektřiny pro Brno a větší část Moravy
již v roce 1913. Velký zájem je
i o ojedinělou výstavu starých
lampových rádií.
Hasičské muzeum se může
pochlubit množstvím unikátních
exponátů. Mimo jiné i stříkačkou
z roku 1802.

v

průvodce kulturními památkami města Oslavany

brán

OSLAVANY
a Vysočiny

brán

OSLAVANY
a Vysočiny

Vývoj hornického řemesla:
Přehled dolů v revíru, jejich
rozmach a útlum, historické i
novější
metody těžby.
Život
a práce
horníků,
nářadí a
pracovní
pomůcky.

Expozice je průřezem historie
hornictví a energetiky.
Geologie a mineralogie: Jak rostlo
uhlí, minerály a nerosty Rosickooslavanska.

důlní lokomotiva a vůz
pro dopravu mužstva

HORNICTVÍ A ENERGETIKA
V REGIONU
ROSICKO-OSLAVANSKA

voltmetrový
přepínač

izolátor VN

gramofon z roku 1896

telefony a telefonní ústředna. Jak
probíhala elektrifikace okresu,
historické elektrospotřebiče (vše
s bohatou fotodokumentací).
Expozice lampových radiopřijímačů vyráběných od 20.
let minulého století, gramofony,
magnetofony, televizory, vysavače, signalizační zvonek
parního stroje
fotografické přístroje, promítačky,
kamery atd.
To vše, a spoustu dalších zajímavostí
naleznete v expozici hornictví
a energetika v regionu Rosicko
-oslavanska.

Důlní záchranná služba a její vybavení.
Maketa důlní chodby s rubáním
ve skutečné velikosti, důlní doprava
- lokomotiva, různé typy vozů pro
přepravu uhlí i lidí.
Oslavanská tepelná elektrárna
- první parní velkoelektrárna na Moravě
(1913 - 1993). Funkční velín ze 40. let,

