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Rok 2019 byl sedmým rokem od znovuobnovení činnosti naší jednoty a současně i posledním
pod  vedením dosavadního starosty jednoty pana Pecla, který vnesl do letonické jednoty klid a
rozvahu, které byly nezbytné pro uklidnění emocí v obci, v souvislosti s navrácením majetku
Orlu.   Usilovnou,  cílevědomou  a  trpělivou  prací,  s využitím  všech  dostupných  možností
financování,  se  podařilo  dosavadnímu  vedení  možná  více,  než  kdo  v Letonicích  očekával.
Tehdy se psal rok 2012, kdy se vrátila budova Orlovny do vlastnictví jednoty Orel, jejichž členy
v té době byli tři přeživší členové původního Orla ve věku nad 80 let, místostarostka Daniela
Pospíšilová a sekretář ing. Pavel Lokaj, kteří po smrti starostky Ludmily Lokajové, vedli jednotu
do nových voleb, které se uskutečnily 15.4.2012. Dnes se píše rok 2020. Letonická jednota
eviduje 124 členů, z toho 76 dětí do 18 let a 48 dospělých, cvičících, či podílejících se na činnosti
čtyř oddílů – karate, florbal, fitnes, tanec a turistický oddíl. Prostory orlovny jsou využívány dále
pro badminton,  lukostřelbu,  stolní  tenis,  divadelní  přípravu a vystoupení,  či  jako hudebna.
Prostory využívají různé skupiny a spolky, včetně škol. Probíhají zde letní tábory, společenské a
kulturní aktivity, klub maminek, deskové hry, lanparty,..   

Objekt Orlovny je plně funkční díky opravenému interiéru a vybaveným prostorám – cvičebna
bojových sportů  -  dojo,  taneční  sál  s televizí  a  ozvučením,  kuchyňka,  nové sociální  zázemí
v patře se sprchou. V přízemí kompletně nové elektrorozvody s osvětlením, opravená podlaha
hlavního sálu, nová opona, záchytné sítě a závěsy u galérie, nové stoly a židle, zateplená část
stropu, nová a zateplená plochá střecha a opravená střecha hlavního sálu s novou krytinou,
opravená  fasády  pohostinství  a  Orlovny  z uliční  části,  sportovní  vybavení,  nové  kotle
ústředního  topení,  ....    Od  převzetí  Orlovny  bylo  k dnešnímu  datu  proinvestováno  a
proopravováno celkem             …. Kč.

Náš spolek v uplynulém období dokázal napravit škody napáchané za období totality a dokázal
tak  oprávněnost  svého  bytí,  ale  jen  polovičatě,  po  materiální  a  sportovní  stránce.  Druhá,
důležitější  a  náročnější  práce  je  teprve  před  námi,  před  Vámi.  Orel  byl  a  je  křesťanská
organizace  a  jako  taková  má  povinnost  vychovávat  i  své  členy,  aby  tito  dokázali  nejen
sportovat, ale i žít plnohodnotný život, umět rozpoznat mezi dobrem a zlem a pro vítězství
dobra také něco obětovat. Bylo by dobré, kdyby nové vedení získalo v této oblasti podporu i v
naší farnosti a jeho správci.

K datu konání dnešní Výroční členské schůze má jednota evidovaných o dalších 22 – celkem
tedy 124 členů – z toho 19 řádných členů a 105 přidružených. Rada jednoty Letonice pracuje od
svého zvolení 1.3.2016 ve složení :  starosta -  Jiří  Pecl,  místostarostka -  Daniela Pospíšilová,



sekretář – Ing. Jiří Pospíšil, čtyři členové rady – mgr. Ilona Žilková, Radek Knesl, ing.Ladislav
Kolozsi a mgr. Zuzana Seďová. Předsedkyní revizní komise je Radmila Kneslová a členy RK dále
Emilie Peclová a Lumír Seďa.

V roce 2019 se uskutečnilo sedm jednání Rady (29.1., 27.6., 29.8., 8.10., 7.11 a 28.11.2019), a
jejich rozhodnutí měla za cíl jednak zajistit provoz, údržbu zařízení a vybavení, rozvoj a činnost
všech oddílů prostřednictvím úkolů z VČS 2019, ze kterých se nepodařilo uskutečnit dva body,
a to spolupráce s ostatními jednotami naší  župy a zahájit  jednání s obcí a ostatními
partnery ve věci naplňování Plánu rozvoje sportu v naší obci. 

Díky  získaným  podporám  prostřednictvím  našich  projektových  žádostí  z prostředků  obce
Letonice, Jihomoravského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a prostřednictvím
Klapilovy župy z Orla, se podařilo finančně zabezpečit celkovou opravu střechy naší Orlovny a
také  nezbytné  provozní  náklady  (energie,  úklid,  údržba,  správa  zařízení  a  odměny  za
trenérskou  činnost).  V roce  2019  se  uskutečnil  po  dlouhé  době  první  ples  a  také  znovu
Hubertská  zábava  v našem  sále,  včetně  divadelních  vystoupení  dramatického  kroužku
partnerského spolku Procyon.
Oddíl karate navštěvovalo v roce 2019 celkem 24 osob z toho 17 dětí rozdělený tří skupin
– náborové (začátečníci) a základní (bez pásku a bílý pásek) 2 dny v týdnu, pokročilí a dospělí
(žlutý  až  fialový  pásek)  2dny  v  týdnu).  K dispozici  byli  dva  trenéři  a  tréninky  probíhaly  ve
cvičebně bojových sportů. Členové se účastnili sedmi krajských a národních pohárů a soutěží,
kde  se  od  poloviny  roku  umísťovali  na  předních  pozicích.  Trenéři  a  jednotliví  členové  se
účastnili vzdělávacích seminářů a páskování.
Oddíl  florbalu pracoval  celý  rok  s jednou  skupinou  dětí.  Tréninky  probíhaly  1  *  týdně
v hlavním sále Orlovny. Ve florbalovém oddílu je registrováno celkem 22 dětí. Oddíl florbalu
zahrnuje  také  zájmové  hraní  dospělých  žen  a  mužů  z řad  členů  i  veřejnosti,  které  se
uskutečňuje v hodinách určených veřejnosti, zpravidla cca 2 hod. jednou týdně.
Oddíl taneční pracoval první půlrok s 8 děvčaty a 1 chlapcem, kteří se scházejí 1 * týdně
v tanečním sále  Orlovny.  Druhá polovina roku patřila  woudinkovému cvičení  děvčat  a  žen.
Také jedenkrát týdně.
Kluby badmintonu  pracuje  jako rekreační  bez  zapojení  do soutěží.  Badmintonu se věnují
členové oddílu společně s neregistrovanou veřejností v hlavním sále cca 2 hod. dvakrát týdně.
Průměrná návštěvnost je  6 hráčů. 
Fitness  posilovna  je  využívána  jak  registrovanými  členy  klubu  Orla,  tak  také  veřejností.
Činnost je celoroční, návštěvnost dle rozpisu.
Turistický klub díky instalaci části lezecké stěny již provozuje celoroční činnost včetně zimní
přípravy - cetifikáty. V roce 2019 její členové jako každý rok zahájili venkovní lezení přírodním
útvaru Kozel u Koryčan nově i s dětmi, pokračovalo se lezením na přírodní skále v Moravském
Krasu a dosažením vrcholu nejvyšší hory severoafrického pohoří Atlasu. Expedice na Mater
Horn se odkládá. 

Plán aktivit na rok 2020 :



- zajistit průběžné opravy a úpravy prostor Orlovny a sociálního zařízení v přízemí
- stabilizovat činnost jednoty a jednotlivých sportovních oddílů 
- zapracování nového managementu organizace včetně zkvalitnění zázemí 
- oslava výročí 111 let od založení Orla
- rozšíření nabídky sportovních a tělovýchovných aktivit se zaměřením na aktivní pohyb rodičů
a seniorů
- poskytování prostor a aktivní podpora společných aktivit rodin a rodinných příslušníků
- podílet se na zajištění rozšíření a zkvalitnění služeb v pohostinství U sv.Huberta 

 Zpráva o hospodaření 
- evidence hospodaření je patrná z přílohy 
   (výkaz zisků a ztrát za rok 2019) 
- hospodářský výsledek           30 169,- Kč
- zisk z minulých let                 197 884,- Kč
- ke konci prosince je stav 
   bankovního účtu  ..  105 747,16 Kč  pokladna ..

1 924,84 Kč
- pohledávky .. 160 326,-Kč 
- závazky        ..   12 767,-Kč

Kontrolu  hospodaření provedla  revizní  komise,
jejíž  členové  potvrdili  výsledek  hospodaření  a
doporučili jej členské schůzi ke schválení.

V Letonicích dne  3.3.2019

          Jiří Pecl – starosta Jednoty Letonice, v.r.                                            – sekretář 
Jednoty, v.r.

Radmila Kneslová – předsedkyně revizní komise, v.r.

Příloha :  Výsledovka, rozvaha za období  2019


