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Ve Svitávce se provádí dokonãovací práce na nové sportovní hale, jejíÏ slavnostní otevfiení je pláno-
váno na sobotu 25. srpna. Pro Listy regionÛ odpovûdûla na nûkolik otázek místostarostka mûstyse
Svitávka Miroslava Holasová:

Paní místostarostko, Svitávce se po-
dafiilo vybudovat pomûrnû velkou, mo-
dernû vybavenou sportovní halu, kte-
rou by mohla závidût i vût‰í mûsta. Jak
dlouho trvala stavba?

Od záfií 2017. V tu dobu byla 
zahájena demolice staré ‰kolní tûloc-
viãny, která byla jiÏ natolik v hava-
rijním stavu, Ïe dal‰í opravy by byly
neekonomické. Pfii rozhodování, jak
zajistit potfiebné sportovní zafiízení,
jsme volili mezi stavbou men‰í haly,
která by pouze nahradila tûlocviãnu,
nebo vût‰í variantou, ke které jsme
se nakonec pfiiklonili. Pádn˘m argu-

Získali jste nûjaké dotace?
Ne, dotaci se nám bohuÏel nepodafiilo

získat, akci financuje mûstys Svitávka
s vyuÏitím úvûru.

Mûstys bude provozovatelem haly?
Mûstys zaloÏil spoleãnost s názvem

SluÏby mûstyse Svitávka, s.r.o.; tato spo-
leãnost bude halu provozovat. JiÏ nyní jsou
dostupné webové stránky na adrese
www.halasvitavka.cz, kde budou nejen
v‰echny informace o parametrech sportov-
ních ploch, aktualitách, ale také bude moÏ-
nost on-line zkontrolovat obsazenost hfii‰È
a pfiípadnû rezervovat jejich pronájem. 

Zmínila jste venkovní úpravy, bude
zaji‰tûn dostatek parkovacích míst?

Ano, souãástí projektu je také pomûr-
nû velké parkovi‰tû, pro osobní vozy
i autobusy; celkem bude k dispozici cca
50 míst.  

Budete halu pronajímat také spor-
tovcÛm z okolí, nejen místním?

Jistû, pfiedpokládáme, Ïe v dopoledních
hodinách bude hala slouÏit dûtem ze zá-
kladní ‰koly. Odpoledne, o víkendu
a v dobû prázdnin celodennû si jednotlivá
sportovi‰tû mohou rezervovat sportovní
oddíly odkudkoliv. Díky rozdûlení hlavní-
ho hfii‰tû mÛÏe v hale hrát ãi trénovat sou-
ãasnû aÏ 5 skupin rÛzn˘ch druÏstev.

Paní místostarostko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

mentem byl fakt, Ïe vybudování zá-
zemí, sítí a venkovní úpravy byly
v obou pfiípadech nutné a prakticky
stejnû nákladné. Rozdíl nákladÛ na
men‰í a vût‰í halu byl díky tomu na-
tolik mal˘, Ïe jsme zvolili v˘stavbu
souãasné varianty.

Jak je hala vybavena?
Hlavní sálové hfii‰tû má rozmûry 

20 x 40 metrÛ; pomocí zatahovacích sí-
tí máme moÏnost tuto plochu rozdûlit na
tfii men‰í a umoÏnit tak souãasné vyuÏi-
tí haly pro více skupin, kter˘m men‰í
plocha staãí. Ve spodní ãásti je dal‰í ma-
l˘ sál, do kterého pfiedbûÏnû plánujeme
umístit posilovnu. V poschodí je pak
je‰tû jeden sál, kter˘ bude moÏno vyuÏít
pro aktivity jako pilates, jóga, stolní te-
nis a podobné, na plochu nenároãné
sportovní aktivity. V‰echny tfii sály ma-
jí samostatné sociální zafiízení, sprchy
a ‰atny. Dále bude v této budovû umís-
tûna restaurace; máme pfiedstavu, Ïe by
mûla b˘t otevfiena stále, nejen v dobû
konání sportovních akcí. Restaurace bu-
de mít moÏnost otevfiít letní zahrádku;
vzhledem k tomu, Ïe do venkovních
prací jsme zahrnuli také vytvofiení par-
kové úpravy s laviãkami, mohlo by se
jednat o pfiíjemnou odpoãinkovou zónu
nejen pro sportovce. 

Jaké byly náklady na v˘stavbu haly?
Celkové náklady ãiní 34,5 mil. Kã

bez DPH. V této ãástce je také zapoãítá-
na demolice staré tûlocviãny, budování
komunikace, parkovi‰tû, sadové úpravy.
Samotná hala vãetnû vybavení stojí 31
mil. Kã.

Pohled na sportovní halu pfied dokonãením Foto: Bfietislav Petr 

Miroslava Holasová, 
místostarostka mûstyse Svitávka 

Foto: archiv M. Holasové

Sportovní hala ve Svitávce bude slouÏit 
sportovcÛm jak místním, tak i z blízkého okolí
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V˘kup Ïelezného ‰rotu. RYCHLÁ PLATBA
Prodej písku, ‰tûrku, oblázkÛ.

PraÏská 76, Letovice
(b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463


