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Basketbalov˘ klub Blansko, z.s.

Tréninky se konají ve sportovní
hale na Údolní ulici.

Úter˘      od 15.00 do 16.30
âtvrtek   od 15.00 do 16.30

zahájí v záfií tréninky pro zaãáteãnice 
roãníkÛ 2010, 2011, 2012, 2013 a 201  . 4

Basketbalový klub Blansko
zve děvčata (2013–2014–2015–2016) 
na trénink přípravky
ve sportovní hale na Údolní ulici, 
vedle kuželny.
ÚTERÝ od 15:00 do 16:15
ČTVRTEK od 15:00 do 16:30
PÁTEK od 15:00 do 16:15
Rodiče jsou na tréninku dětí vítaní.

Kontakt: 728 244 707    http://www.bkblansko.cz

Odpadové Oskary míří 
k obcím v Jihomoravském kraji 

Na TUBANAK 2022 vítězí blanenské minižákyně U12

Adélka Ježová,  
rozehrávačka BK Blansko

	 Soutěž	Odpadový	Oskar	vyhlásil	spolek	Arnika	letos	poosmé.	Cílem	soutěže	je	
popularizace	obcí	s	nízkou	produkcí	zbytkových	odpadů.	Produkce	směsného	od-
padu	lze	snížit,	dokazují	to	nejen	výsledky	mnoha	měst	a	obcí,	ale	také	rozbory	
popelnic.
	 “V	roce	2020	přijala	ČR	novou	odpadovou	legislativu,	která	na	obce	klade	velké	
požadavky.	Mají	již	v	roce	2025	dosáhnout	60	%	úrovně	třídění	komunálních	od-
padů.	Bez	snížení	produkce	směsného	dopadu	tohoto	cíle	nelze	dosáhnout.	Sníže-	
ní	 lze	dosáhnout	 jen	pomocí	motivace	a	husté	sítě	pro	 třídění	odpadů.	Důrazně	
obcím	doporučujeme	řešit	problematiku	kuchyňských	bioodpadů.	Ovoce,	zelenina	
a	suché	pečivo	tvoří	jeho	nejvýznamnější	část.	V	popelnici	by	samozřejmě	neměl	
končit	ani	zahradní	odpad,”	říká	Milan	Havel	z	Arniky.	
	 V	kategorii	obcí	od	1	001	do	5	000	obyvatel	se	v	Jihomoravském	kraji	na	3.	místě	
za	rok	2021	umístil	Ostrov	u	Macochy.	Má	1	129	obyvatel	–	111,3	kg/ob/rok	–	úro-
veň	třídění	36,7	%.	První	místo	patřilo	obci	Kobylí	a	druhé	obci	Čejkovice.

Text: TZ Arnika, redakčně zkráceno
Foto: archiv Arnika

	 Vítězkami	 letošního	 mezinárod-
ního	 turnaje	 basketbalových	 nadě-	
jí	odehraném	9.–11.	9.	v	Kyjově,	se	
staly	basketbalistky	BK	Blansko.	Po	
úspěchu	 tohoto	 týmu	 na	 Národním	
finále	U11	v	Děčíně	dokázala	děvča-
ta,	 že	 nešlo	 o	 úspěch	 náhodný,	 ale		
o	 jejich	 stabilně	 dobrou	 výkonost.	
Tentokrát	Blanenšačky	došly	až	do	
finále,	ve	kterém	se	utkaly	se	sloven-
ským	BKM	Žilina.	Ve	finále	Blan-
sko	 zvítězilo	 a	 bez	 ztráty	 kytičky,	
získalo	 ve	 výborně	 obsazeném	 tur-
naji	1.	místo.	Velké	uznání	si	zaslou-
ží	 všechny	 hráčky.	 Starší	 (ročník	
2011),	za	obrovské	nasazení	a	mladší	
(2012	 a	 2013),	 za	 jejich	 nevídanou	
srdnatou	podporu	kamarádek	proti	
větším	protihráčkám.	Trenérům	se	
podařilo	 dobře	 poskládat	 sestavu,	
která	 je	 konkurenceschopná	 i	 proti	
soupeřkám	zařazeným	do	STM	(sys-
tém	talentované	mládeže).	Nejuži-

tečnější	hráčkou	turnaje	(MVP)	byla	
pořadatelem	 vyhodnocena	 rozehrá-
vačka	BK	Blansko	Adélka	Ježová.
	 Trenér	 Slávek	 Streit	 k	 účasti	 na	
turnaji	 řekl:	 „Díky	 rodičům	a	klu-	
bu	jsme	se	mohli	zúčastnit	jednoho	
z	 nejlepších	 turnajů	 pro	 kategorii	
U12.	 Všechny	 holky	 zahrály	 bez-
vadně	 a	 zaslouží	 si	 ocenění	 stejně	
jako	 jejich	 rodiče.	 Ve	 finále	 jsme	
důsledněji	trestaly	chyby	soupeřek.	
To	 rozhodlo.“	 Trenérka	 Vendy	
Krátká	s	úsměvem	doplňuje:	„Pozi-
tivní	 bylo	 zapojení	 děvčat	 z	 týmů	
U10	a	U11.	Svoje	zkušenosti	ze	hry	
v	 družstvu	 starších	 spoluhráček	
zúročí	 v	 mistrovských	 soutěžích	
mladších	věkových	kategorií.“			
	 Pořadí:	1.	BK	Blansko,	2.	BKM	
Žilina,	3.	HB	Basket	Praha.
	 Výsledky BK Blansko: Sparta	
Praha	x	BK	Blansko	9:75	(4:34),	BK	
Blansko	 x	 OSK	 Olomouc	 44:14	

(22:10),	Jiskra	Kyjov	x	BK	Blansko	
4:38	(4:19),	BK	Blansko	x	HB	Bas-
ket	 Praha	 43:30	 (22:12),	 K2	 Pros-	
tějov	 x	 BK	 Blansko	 17:52	 (6:29),		
BK	 Blansko	 x	 BKM	 Žilina	 26:14	
(18:9).
	 Body celkově: Musilová	60,	Tesa-
řová	Selma	48,	Ježová	47,	Broáko-
vá		34,	Tesařová	Sofie	31,	Streitová	
19,	Alexová	14,	Peřinová	12,	Krátká	
6,	Zezulová	2,	Doleželová	2	a	Pokor-
ná	1.		
	 Basketbalový	klub	Blansko	je	pod-
porován	finančními	prostředky	měs-
ta	 Blanska,	 Jihomoravským	 krajem,	
DDM	 Blansko,	 Národní	 sportovní	
agenturou	a	firmou	MSIDE	s.r.o.

Text: Karolína Gyurgyik

Foto: Martin Peřina

vše pro úklid
velkoobchod, maloobchod – Sukova 8, Blansko

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz
www.himmer.cz

• prodej – zapůjčení čistících strojů •
• prodej chemie pro úklid •

• dezinfekce – respirátory • ochranné pomůcky •
• provádíme tepování koberců (za mokra) •

• předložky – koberečky do 5 m2 u nás •

KANCELÁŘE K PRONÁJMU     774 400 400

Nové zprávy na www.listyregionu.cz


