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Pokračování ze str. 9
	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
	 Co	 nás	 velmi	 trápí	 a	 se	 zastupiteli		
o	tom	téměř	při	každé	příležitosti	mlu-
víme,	je	nedostatek	praktických	lékařů	
a	zubařů	(nejenom)	v	našem	městě.	Jako	
samospráva	nemáme	možnost	tento	stav	
ovlivnit	 a	 stát,	 jako	 garant	 zdravotní	
péče,	to	dle	našeho	názoru	nijak	systé-
mově	 neřeší;	 nijak	 nemotivuje	 lékaře		
k	působení	v	menších	městech.	Děkuji	
všem	lékařům,	kteří	v	Adamově	působí,	
za	jejich	obětavou	práci.
	 Plány	 do	 dalších	 let	 se	 budou	 opět		
významně	 odvíjet	 od	 ekonomické	 si-	
tuace.	Půjde	i	nadále	o	zajišování	ma-
ximálního	 množství	 prostředků	 pro	

akce	spojené	s	možnostmi	rozšíření	par-
kování.
	 Po	 celý	 následující	 rok	 nás	 čeká	 re-
konstrukce	železničního	koridoru	Brno	
-	 Blansko.	 Z	 pohledu	 Adamova	 jde		
o	 nový	 obousměrný	 tunýlek	 cesty	 na	
Ptačinu,	nové	nádraží,	zcela	nové	řešení	
zastávky	Adamov	před	A-centrem,	pro-
tihlukové	stěny	v	téměř	celé	délce	tratě.	
Za	sebe	mohu	říci,	že	změna	bude	ob-
rovská,	myslím,	že	plně	doceněna	bude	
až	 s	 odstupem	 několika	 let.	 Ještě	 před	
nedávnem	jsem	si	myslel,	že	obousměr-
ného	 tunýlku	 se	 hned	 tak	 nedočkáme,	
ale	 jednali	 jsme	 opakovaně,	 vytrvale		
a	nakonec	se	to	podařilo.	Velký	dík	pat-
ří	investorovi	za	korektní	jednání.

	 Na	mnoha	místech	budeme	pokračovat	
v	květinové	výzdobě,	osazování	veřejných	
zelených	ploch	stromy	či	okrasnými	keři	–	
především	 tam,	 kde	 to	 inženýrské	 sítě	
umožňují.	A	mnoho	dalšího,	nechte	se	pře-
kvapit.	Je	to	naše	práce	zastupitelů	občanů	
a	ti	nám	příští	rok	vystaví	vysvědčení.
	 Po	 uvolnění	 restrikcí	 koncem	 jara		
se	podařilo	obnovit	sportovní,	kulturní	
a	 spolkový	 život.	 Které	 akce	 z	 této		
oblasti	v	Adamově	Vás	nejvíc	zaujaly?
	 Odpovím	trochu	 jinak.	A	 to	velkým	
poděkováním	všem	spoluobčanům,	kte-
ří	 drží	 vše	 tak	 nějak	 ze	 všech	 sil	 nad	
vodou	a	pracují	pro	nás	ostatní	občany	
města	v	mnoha	oblastech	školství,	vol-
ného	 času,	 kultury,	 sportu	 a	 spolkové	

činnosti.	Dále	pak	organizátorům	akcí,	
kterým	vždy	rádi	za	město	Adamov	po-
můžeme.	 Podporu	 považuji	 dlouhodo-	
bě	za	naprostou	samozřejmost	v	našem	
městě.	Stejně	 tak	velmi	děkuji	 za	 spo-	
lupráci	 se	 společenstvími	 vlastníků		
v	oblasti	veřejné	zeleně.
	 Co	 říci	 na	 závěr:	 Letošní	 rok	 nebyl	
pro	nás	všechny	úplně	jednoduchý.	Dě-
kuji	všem	občanům	našeho	města,	kteří	
k	situaci	přistoupili	s	maximální	mírou	
vážnosti,	ohleduplnosti	a	zodpovědnos-
ti	vůči	všem	ostatním.
S	 DÍKY	 A	 S	 RESPEKTEM	 K	 VÁM	
VŠEM.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček

Blanenští biatlonisté vybojovali medaile
na Mistrovství světa	 Ačkoliv	je	biatlon	zimní	sport,	biat-

lonisté	nezahálejí	ani	v	období	bez	sně-
hu.	Letní	biatlon	je	sport,	kdy	se	kom-	
binuje	 střelba	 a	 běh	 a	 je	 tedy	 ideální	
k	tréninku	a	vyladění	formy	na	zimu.	
	 Letos	v	říjnu	se	v	Jilemnici	konalo	
Mistrovství	světa	v	orientačním	biatlo-
nu,	 kdy	 se	 ke	 střelbě	 a	 běhu	 přidává	
ještě	mapování.	Jelikož	se	naši	dva	čle-
nové	 –	 Gabriela	 a	 Pavel	 Wohankovi,	
věnují	i	orientačnímu	běhu,	i	Blansko	
mělo	na	této	velké	soutěži	svá	želízka,	
a	to	v	kategorii	ženy	nad	35	a	muži	nad	
45	let.	Jak	se	ale	ukázalo,	nebyli	 tam	
jen	do	počtu.	Gábina	je	nejen	výborná	
mapařka,	 ale	 zároveň	 se	 jí	 poštěstilo		
i	bezchybně	zastřílet	 ležku	a	nepoka-	
zit	stojku.	A	stalo	se	nečekané	–	bylo	
z	 toho	 opravdové	 zlato	 ve	 sprintu!!!		
A	že	to	nebyla	náhoda,	dokázala	i	dru-
hý	den	kdy	získala	stříbro.	Ani	Pavel	
nezůstal	jen	pouhým	účastníkem	a	vy-
bojoval	ve	sprintu	báječné	stříbro.	
	 No	 řekněte,	 v	 kolika	 sportech	 má	
Blansko	 Mistra	 světa?	 Takové	 velké	
vítězství	je	velkou	motivací	pro	naše	
žactvo	a	dorost.	A	ani	oni	se	rozhodně	
neztratili.	V	rámci	Českého	poháru	si	
po	dlouhé	době	Blansko	odneslo	zla-
tou	 medaili	 –	 tu	 vybojoval	 Michal	
Dobrovský	v	kategorii	dorostenců	do	
19	let.	Martin	Kolář	ve	stejné	katego-
rii	získal	bronz	na	závodech	v	Bystři-

ci	pod	Hostýnem.	Michal	Dobrovský	
se	stává	pojmem	nejen	mezi	biatlonis-
ty,	ale	i	mezi	běžci.	I	přes	to,	že	mu	je	
teprve	17	let,	při	závodě	do	vrchu	na	
Hostýn	zvítězil	 nejen	v	kategorii	 ju-	
niorů,	ale	zvítězil	i	absolutně	ve	všech	
kategoriích	 (Martin	Kolář	doběhl	na	
18	místě).	
	 V	letošním	roce	se	náš	oddíl	rozrostl	

o	 několik	 nejmladších	 benjamínků.	
K	naší	velké	radosti	si	všichni	naši	svě-
řenci,	včetně	těch	nejmenších,	vybojo-
vali	 postup	 na	 Mistrovství	 republiky,	
kde	si	vydobyli	i	velké	množství	bodů		
a	navýšení	jejich	výkonnostních	tříd.	
	 V	současné	době	již	skončila	letní	
závodní	sezona.	Náš	dorost	je	v	sou-
těži	týmů	9.	a	žactvo	24.	Což	je	na	to,	

že	 jsme	malý	oddíl	a	naši	žáčci	 jsou	
takřka	 všichni	 začátečníci	 závodící	
první	rok,	velmi	slušné.	
	 Už	 od	 poloviny	 léta	 se	 biatlonový	
trénink	začíná	přeměňovat	z	běžeckého	
na	trénink	na	kolečkových	lyžích.	Dů-	
ležité	 je	mít	co	nejvíc	a	nejlíp	nalyžo-	
váno	než	přijde	opravdový	sníh	a	s	ním	
i	 první	 zimní	 závody.	 S	 tímto	 cílem		
proběhla	i	dvě	soustředění,	první	v	Le-
tohradě	a	druhé	v	Novém	Městě	na	Mo-
ravě,	kdy	se	krom	kolečkových	lyží	tré-
novala	hlavně	 střelba.	Obojí	 závodiště	
mají	 opravdu	 těžký	 profil	 a	 zejména	
sjezdy	jsou	noční	můrou	nejen	začáteč-
níků.	Soustředění	ale	byla	velmi	úspěš-
ná,	 a	 pokroky	 byly	 téměř	 hmatatelné,	
nebo	 i	 naši	 nejmladší	 žáčci	 nakonec	
dokázali	sjet	i	velice	těžké	sjezdy.	
	 Namotivováni	 světovými	 úspěchy	
Gábiny	a	Pavla	všichni	trénujeme,	co	
se	dá.	Těšíme	se	na	nadcházející	zim-
ní	sezónu	a	doufáme,	že	bude	bohatá	
na	 sníh	 a	 že	 na	 rozdíl	 od	 předchozí	
zimy	nám	koronavirus	umožní	na	zá-
vodech	plně	využít	to,	na	co	jsme	na-
trénovali.
	 Pokud	chcete	posílit	náš	tým	vaším	
šikovným	 dítětem,	 tak	 pořád	 by	 se	
nám	několik	dětí	ve	věku	9–12	let	do	
party	ještě	vešlo.
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MS orientační biatlon Jilemnice 2021 – na stupních vítězů Gabriela Wohanková


