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Trvalou snahou mûsta Blanska na
poli cestovního ruchu je zvy‰ovat ná-
v‰tûvnost mûsta Blanska jako brány
Moravského krasu. Jednou z aktivit,
která byla jiÏ poprvé realizována
v roce 2011, je i vytvofiení sezonní tu-
ristické autobusové linky Blansko -
Skalní Ml˘n - Blansko.

Propojení obou tûchto turistick˘ch
center by mûlo pfiinést nejen ãastûj‰í
a pohodlnûj‰í dopravní spojení turis-
tÛm mífiícím za záÏitky do
Moravského krasu, ale také zv˘‰it je-
jich náv‰tûvnost v samotném mûstû
Blansku. O víkendu, na rozdíl od
bûÏné autobusové linky Blansko –
Skalní Ml˘n, nebude tato okruÏní lin-
ka konãit na autobusovém nádraÏí,
n˘brÏ zaveze turisty i do samého
centra mûsta a v pondûlí a víkendu aÏ
k Wellness Hotelu Panorama na âe‰-
kovicích. 

Linka, pro kterou bylo v interne-
tovém hlasování vefiejnosti na
www.blanensko.cz vybrán název
„Krasobus” bude v provozu od
ãervna do záfií. „Krasobus” je sou-
ãástí bûÏn˘ch linek v rámci IDS
Jihomoravského kraje s platn˘m ta-
rifem IDS JMK a jízdenky na nûj je
moÏné zakoupit pfiímo u fiidiãe, ne-
bo na pfiedem urãen˘ch a zvlá‰È 
oznaãen˘ch prodejních místech.
Souãástí jízdenky budou také sle-
vové kupony, které mohou turisté
pfii toulkách Blanskem pouÏít. 

V‰echny zastávky „Krasobusu”
jsou oznaãeny speciálním logem
a je na nich vyvû‰en aktuální jízdní
fiád linky, kter˘ najdete s podrob-
nûj‰ími informacemi na www.kra-
sobus.cz.
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Ani autem, ani klusem, 
do krasu jen Krasobusem!

Snad kaÏdé vût‰í mûsto má své mís-
to, kam se stahují lidé oznaãovaní za
„Ïivly”. Parãík za nádraÏím, opu‰tûnou
zahrádkáfiskou kolonii ãi garáÏe na pe-
riferii poskytující útoãi‰tû lidem bez
domova. 

Problém s bezdomovci se nevyhnul
ani relativnû malému Blansku, pohled
na „noclehárnu” pod Ïelezniãní ná-
kladní rampou se naskytl kaÏdému,
kdo pfies mûsto projíÏdûl vlakem,
a dal‰í místa, byÈ ne tak nápadná jako

to vedle trati, se stala
trnem v oku místních
obãanÛ.

„Jedna skupina
bezdomovcÛ bydlí
v garáÏi a lidé si cho-
dí stûÏovat. Sv˘m
zpÛsobem mají prav-
du, garáÏ není urãena
pro bydlení lidí,” fiíká
starosta mûsta Ing.
Toufar, ov‰em dodá-
vá: „I bezdomovci
musí nûkde bydlet
a svÛj problém fie‰í,
jak jim moÏnosti do-
volí.”

Po neúspû‰n˘ch
pokusech vytlaãit
bezdomovce z jejich
oblíben˘ch lokalit se
mûsto rozhodlo po-
jmout vûc komplex-
nû. „Mûsto vlastní
dÛm na Jungmanno-
vû ulici, kter˘ proza-
tím pouÏívalo pro vy-
stûhování neplatiãÛ,

rozhodli jsme se proto udûlat pokus,”
fiíká starosta. Stávající objekt obsadí
správcem, kter˘ v nûm bude pfiímo
bydlet, a nabídne jej k pronájmu bla-
nensk˘m obãanÛm bez pfiístfie‰í.
Jednotlivé odbory mûstského úfiadu
jsou pfiipraveny napomoci nov˘m oby-
vatelÛm tak, aby byli schopni své zá-
vazky vÛãi mûstu hradit.

„I v garáÏích platili a jak jsem s nimi
mluvil, ne zrovna málo,” fiíká starosta,
kter˘ pfiedpokládá, Ïe ve‰keré vybrané
peníze pÛjdou na postupnou obnovu
„vybydleného” objektu a doufá pfiitom
v aktivitu samotn˘ch nájemníkÛ. „Proã
jim nezakoupit kbelík barvy, aby si moh-
li sami vymalovat?” uvaÏuje. Sám v‰ak
nemá pfiehnané oãekávání ani iluze:
„Nemyslím si, Ïe ze zaãátku bude v‰ech-
no v pofiádku. Je v‰ak tfieba hledat fie‰ení
a já si myslím, Ïe s lidmi se má jednat.”

Úspû‰nost nového pfiístupu a jeho
pfiínos pro pofiádek ve mûstû se ukáÏe
aÏ po nûkolika mûsících, kdy mûsto
nashromáÏdí dostatek informací pro
vyhodnocení.

Text a foto: Klára Kuãerová

Blansko fie‰í problém 
s lidmi bez pfiístfie‰í

Blanensk˘ Krasobus.

Den s Policií âR 2011.

Krajské fieditelství policie Jihomo-
ravského kraje Územní odbor Blansko-
Vy‰kov ve spolupráci s mûstem Blan-
skem pofiádá a zve vefiejnost dne 20.
ãervna 2012 od 8:30 do 13:00 na stadi-
on ASK v Blansku na „Den s Policií
âR”.

Náv‰tûvníci se mohou tû‰it na ukáz-
ku ãinnosti a v˘cviku sluÏebních psÛ,
ukázku ãinnosti jednotky Hasiãského
záchranného sboru pfii vypro‰tûní osob
z havarovaného vozidla v souãinnosti
se Zdravotnickou záchrannou sluÏbou

Jihomoravského kraje, pfiistání a pro-
hlídku vrtulníku, ukázku ãinnosti a v˘-
cviku jízdní policie Krajského fieditel-
ství policie Jihomoravského kraje, 
ukázku ãinnosti Speciální pofiádkové
jednotky Police âR.

Pro dûti jsou pfiipraveny soutûÏní
disciplíny, zájemci se mohou zúãast-
nit v˘uky první pomoci. Náv‰tûvníci
budou mít také moÏnost prohlédnout
si a usednout do techniky IZS.
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