
Chytré Hustopeče

. Týdeník Nový život se ptal známých tváří, iak se změní jejich HustopeČe za padesát let.
. Většina lidíje přesvědčená, že město čeká příznivá budoucnost, věři v tozvoj-
. §tarostka Hana Potměšilová chce s kolegy nakročit k takzvanému chytrému městu.
. Růst má počet obyvatel, síla cestovního ruchu i význam tamního vinařství.
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ZPRAVODAISTVI

Hustopeče za 50 leť násobně více obyvatel
Hustopečšti obyvatelé
povětšinou věři v po-
zitivní rozvoj města. V
oblasti turismu, spor-
tování či dopravy.

MICHAL HRABAL

Hustopeč€ - světlá bude
budoucnost Hustopečí, nyní
třetího neivětšího města
V břeclavském okrese. Ale-
sPoň se na tom shoduji
obyr'atelé, které oslovili re-
daktoři týdeniku Nový život.
kde lidé vidí šestitisicové
město za padesát let? ,,Hus-
topeče maií velký potenciál
v oblasti cestovního luchu.
Jsou výjimečné s\r,ými man-
dloňovými sady. Počet tu-
ristů ve městě ještě poros-
te," mysli si hustopečský
kněz Jan Nekuda.

Tlenér hustopečských
házenkářů petr semerád
zase odhaduie, že město
mandloní a vína půjde na-
holu spoltovně a zlepší si
jméno i po vinaŤské stránce.

"Rád bych, kdyby to v na-
šem klubu pokíačovalo v
Podobných kolejich iako
nyní. Měli dobré výsledky a
zaměřovali se hlavně na
mládež. A kdyby se u ní
zvýšila konkurence, bylo by
to ještě lepší," pŤemítal se-
merád,

Má za to, že za padesát let
se počet obyvatel v Husto-
pečí6h zdvoinásobí.,Když

bude více obyvatel, bude
více dětí. A sportovně půide
město nahoIu. snažime se o
to, abychom vybudovali
svou házenkářskou akade-
mii, abychom vytvářeli pío
děti výborné pBdmínky pío

spoltovní vyžití i vzdělává-
ní"' přiblížil semelád.

Radní za sdružení ne-
straníků Zbyněk Háder věří,
že si Hustopeče postupně
získaji yýznamnější posta-
Vení.v rihomoravském klaji,

než mají doposud. "Nyní siho stále vytvářejí. přibude o
hodně vice obyvatel. Věřím.
že buuou mít lepši podmín-
ky k vyžití. Bude to takové
malé kongíesové centrum
na jih od Brna, k3m se bu-

dou sjíždět lidé za.dobrým
vínem, za dobrou zábavou,"
nastínil Háder.

K tomu je však podle něj
potřeba zaplacovat na
sportovnim a kultumtm zá-
zemí pro pořádání akci.

"Jsou 
tady šikovní lidé, ale

trochu jim chybí podminky
pro pořádání akcí," sdělil
Háder a zmínil plánovanou
pŤestavbu společenského
domu, kina či centra volné-
ho času.

KONTROLA OBYVATEL
občanskodemokratický
opoziční zastupitel Jiří
Kadrnka považuje v násle-
duiícich padesáti letech za
kllčové výrazné lozšíření
bytové zástavby směř€m k
sousednim stalovicím a ta-
ké vybudováni obchvatu: od
okíužní křižovatky u Hor-
ních Bojanovic směIem k
prumyslové zóně u Sakvic.

Obává se však i možných
negativ. ,,Bohužel doba je
taková, že budou obyvatelé
kontíolovani na každém
kroku. v daleko větší míře
budou ve městě kamerové
systémyaradary,zčehož
nemám radost. Je evropský
trend kontrolovat lidi na
každém kroku a mysllm si,
že se to začíná proievovat
už i v Hustopečích a bude to
pokračovat," řekl Kadrnka.

To hustopečský kněz Ne-
kuda zůstává stále pozitivní.
A mimo jiné si pochvaluje
přístup svých famlků. ,,Lidé,
co chodí do kostela, jsou ti,
kteřl vlru berou opravdově.
Doba směfuje k tomu, že
člověk už nechodl do kos-
tela jenom z tradice, ale
z vlastního přesvědčeni,"
poznamenal kněz.

mĚ§ro MAtlDLoNÍAvií{A. Radniceje nyníjednou z dominant historického náměstíV Hustopečích, Tamníobyvateté Věří, že výZnam
města V příštích padesáti Letech ještě VZroste. Ato nejenom po 5portovníči kulturnístránce, Kotáž, Deník/Markéta Evjáková



Anketa I lar mystíte, že budou Hustopeče Wpadat za padesát let?

Marek sÝoboda
46 let, jednatel dopravní íírmy
Hustopeče budou podle mě
vypadatiako moderní město
s Výborným zázemím pro
mÉdé i sialší obwatele a pTo

Dodnikatele. v}jTaznou změ-
nu předpokládám v dopravní
situaci, kteTá,ie dnes neú-
nosná. Bude se podle mého
názoru pomalu přesouvat
mimo město. (ape)

LUKÁŠ lVÁNEK

HustoPeče - Gymnazista
vyjde před školu a sedne sl
na lavičku, která mu nablle
mobil nebo notebook. I tak
si město za padesát let
představuie starostka Hus-
iopeči Hana potméšilová.
vidj 1e protkane mod€Tnimi
technologleml.

U vět§iny oslov€ných lidi
převládá v souvislo§tl s bu-
dou€no§ti Hu§topeči opti-
mismus. )ak si město za Pa-
desát let představuiete vy?

Nevim, iestli mluvili třeba
i o tom, že se doba neustále
V}T /iií. od papiru pře(házÍ-
me k mailům. Využíváme
sMs a dalši lůzné technolo-
gie, Ne, že bych byla tak za-

Ďátena. ze by(h nemysle|a
ira ntc llného, ale.,. Pfedpo,

STAROSTKA HUSTOPEČÍ HANA POTMĚŠILOVÁ V ROZHOVORU PRO TÝDENÍK NOVÝ ŽIVOT VYPRÁVÍ O MOŽNÉ BUDOUCNOSTI:

Chceme, aby se z Hustopečí stalo chytré město

zdeiÍ}a Frýbertová
42 let, účetni

Myslím, že se početobyvatel
HÚstopečí zVýší zhluba o
třetinu. zlepší se kvalita lé-
kařsképéče adlkytomuse
Dotom zvedne věk dožití
bbwatel. Za přispění vinařů
se ivýší také turistický záiem
o měito a Iozšíří sevinařské
cyklotrasy a stezky pro turis-
ty. (ape)

kládám. že se naše město
stane cÁytrým. že budeme
hkzvané smart city.

co si Pod tim konl§étně
před§tavui€te?- 

Že bude město kompletně
zasíťované, budeme všude
\,ryužívat opti(ké kabely
a podobně, Neni ale
otázkou pouhých
dvou let, abychom
propoiili Všechny
budovy a mohli
využívat to. co je
\r,ýsadou velkých
měst. Věřim. že se
posuneme a zjed-
nodušíme si život,
ZáIoVeň je však
důležité zachovat
Vhodnou miTu.

pavel košulič
39 let, ýinař
Trend vinaŤství bude v€
městě v následujlcích pade-
sáti letech narůstat. potenci-
ál mistniho katastru jevyso-
ký aie možné, že se Husto-
peče stanou opěttakvý-
Žnamnouvinařskou obcí. ja-
ko tomu bylo zaprvní re-
publiky, kdy měly celoIe-
publikov,j, věhlas, (ape)

i m€zi vašimi kolegy v za§tu-
pitelstvu?

Kdvž isem to opatrně
nadnisň. Ieakce mě mile
pŤekvapily. ohtasy byly ta-
kové. abvchom udělali časo-
vou osu,'podle niž se bude

postupovat,, s moderními

Kat€ňna l(opovó
38 let, majitelka mand?imy
Isem oDtimistická, věŤim ve-
áení mista, které se snaží
zdeiši okolí zkvalitnit. Hus-
toDače za Dadesát let vidím
iaŘo znánié rněsto vyhledá-
vané turisty, kteřl ocení
místní vinaŤství §ýýborným
vinem i krásné okolí města
obklopeného mandloňo-
vými sady. (ape}

chcete být na Břeclavgku
pIůkopniky?

To si netŤoufám Ťíct.
BŤeclav ie přece jen okres-
ním městem. jako vzol isem
měla například brněnskou
řást NoV\i Lískovec, sledo-
Vala isem jeji(h projekty,
ktených maií spoustu. Jenže
tam'maii více než deset tisíc
obwatel, takže dosahují na
doiace, jeiichž podmínky
my nesplňujeme. Jsme navíc
oliec s rozšiŤenou působ-
nosti, tudíž musíme myslet
i na osmadvacet obcí
v okoli.

sPou9ta lidi - mlnimálně
§tŤední a mladši generace -
oceňuje, pokud mohou na-
přiklad věci 9 úřadem vyřeštt
onllne. spadá tohle do vaší
vlzQ?

Ano, žádáme o dotaci, dl

Miro§lav vodáI(
41 let" "romantik 

proíesiondl"

věňm, že budoucnost Hus-
toDečí bude doblá. Hodně
čaiu trávim s dětmi a podle
mě ve městě Ťoste zodpo-
vědná generace s dobrým
v*ahem k životntmu pro-
středi. Trochu obavy mám
ovšem o Důdu okolo Husto-
Dečí, Tam totiž už několiklet
irbývá čemozemě. (ape}

kv níž bychom mohli úřad
pině elel<tronizovat. Pokud
to Wide, Hustopeče se sta-
nou městem. kde budete
moct s úřadem komuniko-
vat z tepla domova. To nyní
f unguie pouze část€čně.

Některé řeakc€ o§lovených
ltdi 3e dotýkaty špattré do-
pravnl 9ltuace. 

'ak 
to u vá3

nyní vypadá?
Do měsice dostaneme

generel dopravy. víme, že
áoDlava tadv dobrá neni. To
ald Dhtí o v3ech městech
a oÉcích, kudy vede silnice
mezi Břeclaví a Brnem.
U nás se za několik let počet
aut ZdVojnásobil. Jednim
z řešení jsou odstavná par-
koviště. Jedno chceme u
nádraži, kde by mělo vznik-
nout asi sto nových paTko-
vacích mist.

Markétá Hara§lmová
40,Iet, spislvatelka
podle mého názoiu budou
Hustopeče za pět desítek let
mnohem zalidněněiší. Přesto
doufám, že si zachovaií Táz
menšlho mě§ta, ve kteŤém se
zkíátka "dobře 

žiie", iako je
tomu doposud. Zůstanou
místem. kteIé návštěvníkúm
nabiá dbbré víno aiihomo-
ravský folklor, (ape)

Výiimečné sady

Mandloňov,ý sad ie unl-
kátní v Če3ké íepubllce.
V době největšího rozma-
chu - v šedesátých letech
mlnuléhostoletí-uňěm
lostlo 50 tlďc mandloní.
Nic óbdobného ve střední
Evropě neexistovalo. Po
tistopadu í989 o ně přestat
být zájem, až zŮstaly zcela
newužívány a neudržová-
ny. Mnoho tet bez ošetřo-
vání a prořezu stromů
vedto k zahuštění vétví v
korunách, jejich píosychá-
ní a častému rozlamování.
v lťětnu 2ot5 začála
hustopečským mandloňo-
vÝm sadům nová éla. K
d;Víti stovkám stromů při-
bvlo téměř sto,padesát
rrltadých vlipěstků. V roce
2016 opět došto k v,ýsadbě
mladých mandloni. ovtý
srd Enlkl na půthektaro-
vém pozemku na staíém
Yřchu ra 1oEhl6dnou, za-
sadito se téměř šedesát
novlých mandloní.

zdřol: hustopéc€.cz

technolo-
giemi za-
čneme u
radnice a
posou-
Vat se
chceme
dál do
kina

nebo škol
a příspěV-
kových or-

ganlza-

Panu|e na tom
thodl

cl.


