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V Agrocentru Ohrada ve Vískách to
pofiádnû Ïilo! V jeden den ho zaplavily
desítky lidí. Konal se tam totiÏ jiÏ 12.
roãník pfiehlídky Ïákovsk˘ch projektÛ
z oblasti environmentálního vzdûlávání
ENERSOL 2016. Porota bûhem této
krajské konference hodnotila na zákla-
dû celorepublikov˘ch pravidel tfii 
aspekty – formální úpravu písemné po-
doby práce, její odbornou stránku
a prezentaãní schopnosti v‰ech úãastní-
kÛ. Studenti své projekty prezentovali
v kategoriích Enersol a praxe, Enersol
a inovace a Enersol a popularizace. 

A kdo v klání obstál nejlépe?
Velk˘m úspûchem je, Ïe ze 7 studentÛ,
ktefií jako t˘m utvofiili druÏstvo
Jihomoravského kraje, se na pfiedních
pfiíãkách dvou kategorií umístili dva

studenti z Masarykovy stfiední ‰koly
Letovice. Prvním místem v kategorii
Praxe se mÛÏe pochlubit Ondfiej Musil
studující Nábytkáfiství, kter˘ porotu
zaujal svou prací Energie z hnoje.
V kategorii Inovace pak stejného úspû-
chu dosáhl Jakub Stejskal s experimen-
tálním odzkou‰ením odbûru tepla
z kompostu.

Akce pod zá‰titou hejtmana JUDr.
Michala Ha‰ka se zúãastnili i vzácní hosté,
námûstek hejtmana Jihomoravského kraje
Ing. Stanislav Juránek a starosta Letovic
Vladimír Stejskal a mnozí dal‰í. 

DruÏstvo Jihomoravského kraje se
zúãastní národní soutûÏní konference
v Nymburku ve dnech 17.  - 18. 3. 2016.

Text: RePo
Foto: Ing. Marek Chládek

Studenti pfiedstavili své
projekty

Základní organizace âSCH Ole‰nice
uspofiádala v sobotu 27. února 2016
ãtvrt˘ roãník prodejní v˘stavy králíkÛ.
K vidûní a na prodej bylo ‰edesát u‰ákÛ.

Pofiadatele pfiekvapil velk˘ zájem ve-
fiejnosti: „Stovka náv‰tûvníkÛ je na tak
malou v˘stavu opravdu hodnû,” po-
chlubil se pfiedseda ZO Ing. Jifií Bare‰.

SoubûÏnû probíhala burza chovatel-
sk˘ch potfieb a krmn˘ch smûsí. Celkem
se prodalo osmadvacet králíkÛ. Pfiímo
na v˘stavû ‰estnáct, zbytek na burze.

Historie ZO Ole‰nice sahá do roku
1941, kdy byla jako spolek zaloÏena.
V osmdesát˘ch letech minulého století
vybudovali areál, kde pofiádají roãnû
dvû v˘stavy. Dnes má 21 fiádn˘ch ãle-
nÛ, z toho je osm chovatelÛ mlad˘ch. Ti
nyní slaví velké úspûchy v takzvaném
„Králiãím hopu”, coÏ je moderní mezi-
národní disciplína s neustále rostoucí
popularitou.

V roce 2015 vybudovalo mûsto
Ole‰nice s velkou podporou starosty
Mgr. ZdeÀka Pe‰i na b˘valém ‰kolním
pozemku tzv. „ZOO koutek na‰í babiã-
ky”, kde jsou domácí zvífiata bûÏnû 
chovaná na venkovû. Jsou tam králíci,
slepice, kaãeny, husy, holubi a také ko-
zy kamerunské a ovce. Zvífiata dodali 

ole‰niãtí chovatelé, a také se o nû v se-
zonû od dubna do fiíjna starají.

Zb˘vá popfiát celé ZO Ole‰nice mno-
ho dal‰ích chovatelsk˘ch úspûchÛ.

Text: Lubo‰ Su‰il
Foto: Daniela Má‰ová

Zimní chovatelská v˘stava 
v Ole‰nici poãtvrté

Jeden z vystavovan˘ch „u‰ákÛ”.

Spoleãné foto úãastníkÛ v pfiedjarním snûÏení.

Ondfiej Musil
1. místo v kategorii Praxe.

Jakub Stejskal 
1. místo v kategorii Inovace.

POZVÁNKA
MùSTO LETOVICE zajistilo pro ob-
ãany mûsta Letovice a místních ãástí

PLAVÁNÍ - Doprava po vlastní ose,
prÛkaz totoÏnosti alespoÀ jednoho
ãlena rodiny je vstupenkou do areálu.

KDY? - 26. bfiezna 2016 od 13.30 do
15.00 hodin, 9. dubna 2016 od 13.30
do 15.00 hodin, 23. dubna 2016 od
13.30 do 15.00 hodin

KDE? - Mûstské láznû Boskovice.


