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Historickou budovu
bývalé hustopečské
střelnice chce radnice
lyužít pro muzejni
účely. Plán naláži na
odpor opozi(e.

ANETA BERÁNKOVÁ

Hútopďe Už bylo načá,
§e, budova je v hrozném
stavu a kazí dojem ulice,
TěmiLo sloVy redgovaJa
Hustope(anka ŠarkJ svobo
dová ná posun v osudu his,
torické budovy v centru
města známé také jako
sýpka či střelnice, Ta se má
proměnit v misto sloužici
iako expozice či pro pořá

dání kulfuřní.h akcí o no
vém využitl rozhodli radni,

objekt, který je iiž dlouhá
léta tmem v oku mlstnich,
má v bualoucnu nabidnout
náhled do historie města,
vinařstvl a také prostor pro
pořádání menších koncertů
divailel a přednášek, 

'Expo-zice by byla návštěvnlkům
celod€nně Volně přlstupná
bez jakýchkoliv poPlatkú.
Píoto musl být navžená tak,
aby nedošlo k újmě na vy
bavenl, co se týká provožni
stránky, tak by byl objekt
bez vytápěni, Píovoz by Zá
vis€| na Počasi," uPřesni|
mlstostarostá Bořivoj svásta
s tim, že je ještě předčasné
mluvit o jakěkoliv ceně.

opoáčnl zasfupitel Libor
sadílek z oDs vnimá pláno

z hi§tořle
střelnlcé byla městskou
lnstitlcído loku §87. l\lovl
majitelé 2a&tl zpŮ§ob vy.
olltí ,rchl. naílt v loce

, ú25 se stala t€ké li..aó
.tou .Dro|nld9 Pozděii
sloužilá v májétku JzD jako
sýpka, Po listop6du í989
v ní byt hud.bn( tlub, V
íoce 2oo8 budovu postjhl
Pořá., od té doby chátíá.

vané lyužitl jáko zmatené.
zá nejasné považuje i ná-
klády spoiené s rekonstrukcí
a provoz€m, 

'Nemluvím 
jen

za s€be, je to stanovisko
c€lého zastupitelského klu-
bu oDs. Přlpíáva toholo
píojektu je bez iakéhokoliv

konceptu," hodnotil kroky
vedeni města sadilek.

Rovněž zminil, že nikdo
nedokáže odpovědět ná jeho
otázku, co zamýšlený pro-
jekt mě§tu přines€. 

"Nedo-kážu si představit, že budo-
vu za několik milionú opra-
víme. něco do ni dáme. ráno
ji otevřeme a večeŤ zase za-
vřeme. )€n tak. nia vjc, Na
poslednim zastupitelstvu
isem vyzva| radní, aby naše
město sPravovali jako svoji
domácnost, Vypadalo by to
hned jinak," kťitizova] opo-
zičnl zastupitel.

Radní na svém poslednim
zasedáni už lybrali nej
vhodnějši nabídku na zpra-
cování píojektové doku-
menlace na rekonstrukci
sýpky, ,,oslovili jsme šest

růZných fiíem a dostali
zpátky dvě nabidky, vybrali
jsme tU, která vycházela i
cenově lép€," okom€ntovala
dalši krok hu§topečská sta-
rostka Hana potměšilová,

Rozhodování nad bu-
doucnoslí bývdlé s!řelnice
trvá již několik let, o maje_
tek s hi§torickou hodnotou
měl 2ájem i jeden z tamnich
ob}.vátel, ve hře byl prodej i
zbouráni, Zastupitelé ovš€m
letos v únoru odhlásovali, že
stavba v uli€i Na Hťadbách
zůstane městu. To dřive
vtastnilo pouze ieji čá§t,
př€d lety však odkoupilo za
vite než púl milionu korun
od soukromého spolumaji_
tele i zbývajíci podll.
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