
Zpráva o činnosti jednoty Orel  Letonice za uplynulé období

V minulém  článku  LZ  06/2015  jsme  referovali  o  stavebních  úpravách,  změně
poskytovatele  pohostinských  služeb  v hospůdce  sv.Huberta  a  také  o   zahajovaných  a
plánovaných  činnostech  Orel  Jednota  Letonice  pro  rok  2015.  Dnes  si  Vás  dovolíme
seznámit  s výsledky  nejen  naší  práce,  ale  zejména  spolupráce  s Jihomoravským
krajem, MŠMT, obcí Letonice a základními školami, které navštěvují naše děti a mládež.

Plnění plánu aktivit na rok 2015 :

-  oslovovat  veřejnost,  zejména  mládež  s nabídkou  zajímavých  sportovních  aktivit  a
možností využívání všech prostor Orlovny
Ve spolupráci s obcí Letonice a základními školami Letonice a Bučovice 711 na projektu
prevence  kriminality  s názvem  Mládež na rozcestí,  senioři  v ohrožení,  se  podařilo
oslovit  a  seznámit  děti  a  mládež  z naší  obce  a  jejich  spolužáky  s riziky  současného
způsobu života v naší společnosti a také způsoby preventivní i akutní ochrany a obrany. Na
základě projeveného zájmu dětí o mimoškolní sportovní činnost naše jednota, jako partner
projektu, rozšířila sportovní oddíly florbalu o další dvě skupiny po 12 dětech a pro nácvik
sebeobrany  byl  rozšířen  oddíl  sebeobrany-karate  dospělých  o  oddíl  dětí,  který
v současnosti navštěvuje 7 dětí.

-  rozšíření  sportovních,  tělovýchovných  a  kulturně-společenských  aktivit  s přednostním
zaměřením na podporu rodin a rodinných příslušníků
Jak  je  výše  uvedeno,  rozšíření  sportovních  aktivit  nastalo  výrazné  a  aby  sportovně
zaměřené a organizované využívání volného času dětí mělo výraznější dopad na podporu
rodiny jako celek a ulehčilo se zejména maminkám, pak pro ně,  díky finanční podpoře
z prostředků JMK a obce Letonice v rámci projektu Podpory rodin s názvem Orlí hnízdo,
byl  dovybaven prostor klubovny včetně zázemí kuchyňky a přebalovacího prostoru pro
miminka (Famili point). Zde mohou relaxovat při společném čaji či kávě, nebo využít čas
sportování  jejich  dětí  v prostorách   fitnes  centra  pro  vlastní  sportovní  aktivitu,  kterou
následně jistě ocení nejen tatínci.

 - zřízení a dovybavení kanceláře jednoty, šatny, místa pro rodiny
Díky finančním zdrojům z projektu  Zkvalitnění sportovního prostředí v Letonicích –
2015  z prostředků  JMK  a  obce  Letonice,  se  letos  podařilo  dovybavit  šatnu  o  sedací
sestavu,  halu  a  její  prostory  o  moderní  sportovní  vybavení  (žíněnky,  míče,  florbalové
branky, badmintonové nářadí, lapy a dopadové plochy pro karate a sebeobranu) a opravit
a certifikovat obnovené původní vybavení  (kruhy, ribstoly a velké žíněnky). Nově zřízená
kancelář jednoty,  kde bude mít  pracovní  prostor správce objektu a manažer aktivit,  je
v rámci finančních možností postupně dovybavována základním kancelářským vybavením
vč.počítačové techniky a pro zveřejňování aktivit jednoty byly instalovány při vstupu do
objektu informační vitríny.

- úprava dvora a údržba objektu (nátěry plechových střech, zateplení stropu, výmalba,
oprava fasády průčelí objektu,oprava oken a podlah,..)
S ohledem na stávající stav obvodového pláště objektu Orlovny bylo nezbytné pokračovat
v opravách  a  pro  letošek  se  podařilo,  kromě  výměny  oken  na  průčelí  objektu,  díky
brigádnické  činnosti  členů  oddílu  Fitness,  badmintonu  a  sebeobrany-karate,  natřít
plechové střechy přístaveb a také tepelně a hlukově zaizolovat strop nad malým sálem
(pinecárnou).

-  podpora  nájemce  při  zkvalitňování  služeb  a  příjemného  rodinného  prostředí
v pohostinství U sv.Huberta 
Domníváme se, že plnění výše uvedeného cíle je dostatečně zřejmé z výše uvedených
aktivit a lehce ověřitelné při návštěvě tohoto zařízení. 

Děkujeme  zastupitelstvu  obce  Letonice,  JMK  a  Ministerstvu  školství,  mládeže  a
tělovýchovy ČR, kteří  finančně podpořili  naše letošní  projekty,  díky kterým se podařilo



zrealizovat plánované aktivity, rozšířit sportovní vyžití  a pomoci připravovat děti a mládež
na život v naší společné budoucnosti.  Záleží jen na nás, jaká bude.

Příjemné prožití svátků Vánočních v rodinném kruhu přejí a ke společnému trávení volného
času při sportu a vesnické zábavě zvou -  vedení a členové Jednoty Orel Letonice.


