
Zpráva o činnosti Orel jednota Letonice

Orel  Jednota  Letonice  má  za  sebou  druhý  rok  od  znovuobnovení  činnosti  a
letonická Jednota je zastoupena 14 členy, z čehož 5 členů tvoří členové Rady,
kteří k dnešku evidují dalších 5 přihlášek o členství.

Jak může každý návštěvník sám posoudit, jednotě se podařilo v zimních měsících
výměnou  nájemce  hospůdky  U  sv.Huberta  dosáhnout  zvýšení  kvality
poskytovaných restauračních služeb vč. eliminace kouření a provozu automatů a
pokračovala také v rozvoji sportovních činností a v obnově dovybavení Orlovny.
Díky zbudování bezbariérového vstupu je umožněn do vjezd objektu pro maminky
s kočárky vč.vozíčkářů, novu kuchyňskou linkou vč.dovybavení a výměnou oken
se  dosáhlo  zvýšení  komfortu  vnitřního  prostoru  malého  sálu  a  podstatného
snížení provozních nákladů na vytápění.

Výše  zmiňované  stavební  úpravy,  společně  s postupným  dovybavováním
sportovním nářadím a náčiním ocenili  v průběhu zimy a jara nejen návštěvníci
pohostinství, ale také cvičenci a sportovci. K dosavadním členům klubu stolního
tenisu, účastníkům zdravotního cvičení a výuky tance se přidali cvičenci v nově
zbudované suterénní  posilovně,  v hale pak hráči  badmintonu a zde také svoji
pravidelnou činnost zahájil mládežnický klub florbalistů a florbalistek. V současné
době je již zahájena výuka karate s tím, že během prázdnin bude zahájen nábor
dalších  zájemců  o  sebeobranu  a  karate.  V přípravné  fázi  se  nachází  úprava
prostor horní galerie na malou lukostřeleckou střelnici. 
V současné době v Orlovně pravidelně cvičí více než 50 cvičenců a sportovců, což
nás velice těší.

Díky spolupráci s novým nájemcem se daří obnovit využití Orlovny i pro ostatní
kulturní,  rodinné  a  společenské  vyžití,  včetně  přednáškových  a  vzdělávacích
aktivit.  Děkujeme návštěvníkům pohostinství  za  návštěvu  a kladné  hodnocení
proměny v příjemné, nekuřácké prostředí, o které se zasloužili noví nájemci paní
Hedbávná a pan Ježek, kterým patří  naše velké poděkování. Přejeme dostatek
spokojených hostů a dobrý pocit z vykonané práce.

A plán aktivit na rok 2015 ?
- oslovovat veřejnost, zejména mládež s nabídkou zajímavých sportovních aktivit
a možností využívání všech prostor Orlovny
-  rozšíření  sportovních,  tělovýchovných  a  kulturně-společenských  aktivit
s přednostním zaměřením na podporu rodin a rodinných příslušníků
- zřízení a dovybavení kanceláře jednoty, šatny, místa pro rodiny
-  úprava  dvora  a  údržba objektu  (nátěry  plechových  střech,  zateplení  stropu,
výmalba, oprava fasády průčelí objektu,oprava oken a podlah,..)
-  podpora  nájemce  při  zkvalitňování  služeb  a  příjemného  rodinného  prostředí
v pohostinství U sv.Huberta 

Děkujeme zastupitelstvu obce Letonice, JMK a Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy  ČR,  kteří  finančně podpořili  naše  projekty,  jejichž  prostřednictvím
budeme moci výše uváděné aktivity v letošním roce uskutečnit a zajistit provoz
Orlovny.
 
Příjemné prožití léta roku 2015 a ke společnému trávení volného času při sportu a
vesnické zábavě zvou -  členové Jednoty Orel Letonice.


