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PÛvodní ‰kolní tûlocviãnu ve Svitávce, která byla témûfi v havarijním stavu, nahradila nová
moderní sportovní hala. 

Zveme Vás k náv‰tûvû a
obeslání OKRESNÍ V¯STAVY
králíkÛ, holubÛ a drÛbeÏe, 
která se bude konat pfii pfiíleÏi-
tosti 15. roãníku Husích slav-
ností 29. 9 a 30. 9 2018 v
prostorách za mûstsk˘m
Muzeem v Boskovicích na
Hradní ulici 3. Na v˘stavû si

budete moci prohlédnout 
expozice ãistokrevného drob-
ného zvífiectva a také voliéry
s okrasn˘m a exotick˘m ptac-
tvem. V̆ stava bude otevfiena pro
vefiejnost v sobotu 29. 9.  8-18 hod.
a v nedûli 30. 9. 9-16 hod. Cel˘
víkend budou otevfieny restaura-
ce s husími pochoutkami a v

areálu Letního kina a Zámecké-
ho skleníku bude probíhat boha-
t˘ program pofiádan˘ mûstem
Boskovice. Informace podá
a pfiihlá‰ky pfiijímá Ing. Jana
Sedláková, tel.: 603 475 396, 
e-mail: jani.sedl@seznam.cz.
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Pozvánka na v˘stavu

V˘stava na Husích slavnostech v roce 2017

V ãervnu 2016 schválilo zastupitel-
stvo mûstyse v˘stavbu haly, v záfií 2017
zapoãala stavba demolicí staré tûlocviã-
ny a v ãervnu 2018 bylo zkolaudováno.  

V sobotu 25. 8. 2018 probûhlo slav-
nostní otevfiení této nové sportovní 
haly ve Svitávce. Pásku spoleãnû pfie-
stfiihli pan starosta mûstyse Svitávka
Jaroslav Zoubek, paní místostarostka
mûstyse Svitávka Miroslava Holasová,
za stavební firmu PS Brno Ing. Michal
Matyá‰ a projektant Ing. Vít Pfiibyl –
AV Atelier Boskovice. 

Program zaãal exhibiãním fotbalov˘m
utkáním Mercedes teamu pod vedením
Petra ·vancary proti v˘bûru Svitávky.

O pfiestávce mohli diváci vidût trénink
mal˘ch fotbalistÛ, následovaly ukázky
kolové, krasojízdy, florbalu, taneãní vy-
stoupení skupiny BAMI a program dûtí
z místní Z·. Po programu mûli náv‰tûv-
níci moÏnost si celou halu prohlédnout.
Akci moderoval Ondfiej Tomek.

Mimo hlavní hfii‰tû, které má rozmû-
ry pro v‰echny sálové sporty, je v hale
i men‰í sál pro sporty, které nepotfiebu-
jí velkou plochu (napfi. pilates, jóga,
stolní tenis). Souãástí haly je posilovna
a sportbar.

Text: Miroslava Holasová, 
místostarostka mûstyse Svitávka
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Svitávka má novou sportovní halu


