
Aktuálně z okresu a kraje

O staré fotografie se dělí přes
osm set nadŠencŮ z HustopeČÍ
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Lidé v Hustopečich na
Břeclavsku dávalí do-
hřomady historické
foto8Ťafie z města.
Mnozl na nich nachází
své předky. Nápad vy-
volal §ilný ohlas.

ANETA BERÁNXOVÁ

Nápad na založení skupi-
ny věnované čistě historii
města měl Hustopečan Ri-
thard Homola, ,,v dĎešni
době se tváře měst ryCh]e
měni, Lldi ve shonu mnoh-
dy nestlhají sledovát, že
někde zmizel dúm a uvědo-
mí si až pfltomnost nového,
Potom marně přemýšli, jak
vlastně ten Původni vypa.
dal," vy!ráVi Homola,

I proto se rozhodl §dllet
s ostatnlmj staré snlmky na
sociáinl slti, ,,Když se na in-
ternetu sem tam objevila
stará fotka, všiml jsem si,
jak Pozitivně lidé rea8ují,
Napadlo mě tak za]ožit sku
pinu Hustopeče,Auspitz a
Pustit můi malý osobnl ar
chiv ven," řekl Hustopečan,

To, co náslealoválo, však
nečekal, Každý den se při-
dávají dalši lidé a vk]ádaji
své vlastni fotogŤafie. 

"Fa-

noušCi stranky už jich při-
dali vice než pět set, Za to
jim patři múj velký dík"'
chválil tvúr.. nápadu,

NAPŘič GENERACEM!
U všech vložený.h íoto8rafil
se navlc rozvljí dlouhé dis-
kuze. Lidé vzpomlnajl, při,
pomlnajl si \,ýznamné udá-
losti. ,Městské mužeum si€e
ukrývá stovky zajimavých
snlmkú a obraal, jejich užt-
tek je ale předevšim pro
mladší generace nulový,
zatímco fotogíafie na in-
ternetu vzbuzuji zájem na
přič geneíacemi," podotkl
zakladatel skupiny.

)ednim z těch, který se do
vzpomínáni zapoji], je i Pa
vel Košulič. ,,sbirám §taré
foto8rafie už patnáct let, ale
diky tomuto nápadu mám
možnost pŤohlédnout si
snimky, které isem doposud

neviděl. Je to !ýborný ná-
Pad,' ne§krFal nádšeni
hu§top.čský vinař.

Navlc ocenit. že se mohou
zapo]it l ti, kteřl ve městě již
nežijl a vše si tak připome-
nout, K viděnl j§ou snlrnky
starých §portovnlch týmú,
stavby dálničnlho mo§tu,
účastnlkú kurzu vařenÍ Liš-
kovy kapely z roku 1931,
sboru dobíovolných hasió)
loku 1910 a mnohé dalši.

zájem a ohlas na staré
fotografie na internetu má
napňk]ad také státnl okres"
ní archjv v Hodonině. ,,Fá-
cebookoyý pťoíil ařchiMl
exjstuje od řoku 2013. Máme
přes tisic sledujicich, Lidem
se přispěvky ]ibi, Zapojuji 5e
do diskuzí, Timto způsobem
se chceme jako §tátní insti-
tuci otevřít více lidem,"
uvedla ředitelka hodonín-
ského arthivu Galiná Rucká

Hurtopače - Na náměsti
slolí zpola rozbořený kostel,
kolem procházl lldé s hlavou
otoČenou směrem k jeho
ruinám, Takový j€ Pohled
do historie, kt€ry nabizt
jedna z několika set íoto_
grafii, jež zača]i dohromady
skládat Hustopečšti. o své
poklady §e děií ve speciálni
skupině na sociálni síti la-
cebook, do které se zapoiilo
již vice než osm set lidí,


