Zpráva o činnosti KČT, odbor Valašské Meziříčí za rok 2020
Usnesení Výroční schůze odboru konané dne 14.1.2020 uložilo výboru tyto úkoly:
1. Zajistí splnění jednotlivých úkolů z Plánu turistických akcí roku 2020
I když v únoru vypukla celosvětová pandemie COVID-19 a vládou byla přijata restriktivní protiepidemická
opatření, výbor, pořadatelé zájezdů, vedoucí vycházek a organizátoři akcí pro veřejnost se snažili
uskutečnit za splnění protiepidemických opatření stanovených vládou většinu plánovaných akcí. Bohužel
některé akce a většina pravidelných vycházek v březnu, dubnu, květnu, říjnu až prosinci musela být
zrušena nebo přesunuta.
2. Zajistí odeslání předplatného časopisu TURISTA, včetně seznamu předplatitelů na adresu distribuční
firmy.
Předplatné časopisu bylo distribuční firmě časopisu poukázáno i se seznamem předplatitelů
3. Zajistit splnění úkolů v oblasti značení turistických tras, cyklotras a instalací směrovek.
V roce 2020 značkaři KČT, odboru Valašské Meziříčí obnovili 99,3 km značených turistických tras dle
rozpisu plánovaných obnov pro rok 2020. Dále proběhla kontrola 312 km silničních cyklotras, a obnova
106 pásmových cyklotras a 85 ks směrovek. V roce 2020 se na obnově značení nejvíce podíleli pan Jiří
Svak s Líbou Šimíčkovou a Ladislav Bubník s Lenkou Bazalkovou a Milada Hássová s dcerou. Práce
značkařů je velmi náročná především na čas, proto patří všem výše jmenovaným náš dík a uznání.
Pár čísel o našem odboru. Ke konci roku 2020 měl náš odbor 153 členů, z toho seniorů 120 a výdělečně
činných pouze 34., tj. 4/5 členské základny tvoří senioři. Členská základna je již několik let stabilizovaná
a úbytek členů se daří kompenzovat příjímáním nových členů.
Nyní několik poznámek k významným akcím z Plánu minulého roku. Přes přetrvávající krizovou
epidemickou situaci a nutnosti dodržování restriktivních opatření (omezený počet účastníků akcí)
skupina Za zdravím vedená Milanem Procházkou uskutečnila 46 vycházek za celkové účasti 393 turistů a
našlapala 505 km. V průměru se účastnilo 9 turistů a na každé vycházce se průměrně ušlo 11 km.
Skupina vedená Vandou Konvičnou uskutečňuje pravidelné vycházky v neděl a občas i ve středu.
Uskutečnila jich 69. Zúčastnilo se jich 783 turistů a nachodili celkem 719 km při průměrné účasti 11
turistů a délce tras10 km. Broňa Zachrdla tradičně připravil 5 oblíbených jednodenních turistických
zájezdů z nichž se bohužel uskutečnily pouze 3 a také velmi zdařilý třídenní turistický zájezd, tentokrát do
Rychlebských hor v září. Jana Cabáková zorganizovala úspěšný týdenní zájezd do Krušných hor, který
byl kvůli epidemii přesunut z jara na září. O zájezdy byl velký zájem a průměrná účast byla 46 turistů při
průměrné délce tras 20,5 km. Na těchto akcích si přijdou na své jak zdatnější turisté tak i méně zdatní,
vždy je možné volit i kratší variantu. Všech zájezdů se zúčastňovali i nečlenové z řad veřejnosti.
I vloni se uskutečnila tradiční Silvestrovská jízda (spíše přechod) Bumbálka – Soláň, bohužel tentokrát
individuálně nebo zimní výstup na Radhošť. Další oblíbené tradiční akce Velikonoční a Štěpánská
vycházka, letní a zimní turistické srazy, Poslední puchýř, Přátelství bez hranic, Mezinárodního týden
turistiky na Valašsku či tematických odznaků se z důvodu epidemie neuskutečnily. I letos se řada z vás
aktivně zapojila do plnění výkonnostních odznaků.
Z výše uvedeného je vidět, že naši turisti nezahálejí a účastní se dle svých možností a výkonu celé řady
akcí připravovaných výborem a vedoucími vycházek. Za obětavou práci pro nás všechny bych jim i vaším
jménem rád poděkoval a vyslovil přání, ať jim vydrží elán, nápady a chuť něco dělat pro ostatní i nadále
v dalších letech
Pro propagaci odboru a turistiky jsou velice důležité akce pro veřejnost (Jarní výstup na M. Lhotu a Cesta
pohádkový lesem). Na tyto akce dostáváme dotace z MěÚ. Několik let je nejúspěšnější akcí tradiční
Cesta pohádkovým lesem, která se opět z epidemických důvodů neuskutečnila.
Po celý uplynulý rok se výbor odboru scházel na svých schůzích pravidelně jedenkrát měsíčně. Na
jednáních připravoval akce na následující měsíc, plnil úkoly z vyšších orgánů KČT, případně TJ. Celá
řada akcí, vycházek a výletů se nám povedla, ale mnoho jich muselo být zrušeno nebo přeloženo.
Největším oceněním naší práce pro nás byla spokojenost vaše i široké veřejnosti - účastníků akcí.
Dovolte mi, abych i vašim jménem poděkoval všem dosavadním členům výboru za odvedenou práci.

Při placení členských příspěvků jste dostali nový „Plán akcí odboru 2021“. Výbor se snažil sestavit plán
tak, aby si každý z Vás mohl vybrat akci, která ho zaujme a které se chce zúčastnit. Cena zájezdů a akcí
je vždy upřesněna na propozicích podle skutečných nákladů. Určitě jste si všimli, že nám v odboru roste
nový organizátor vícedenních akcí, a to Jana Cabáková a Ladislav Bubník. Buďte k nim shovívaví a
podpořte jejich snahu svou aktivní účastí. Přejme si v letošním roce co nejlépe zvládneme epidemii
COVID 19 a můžeme se v klidu věnovat našim turistickým akcím
I na rok 2021 výbor schválil dotování těchto činností odboru.
-

Cestovní náklady pro vedoucí vycházek bez stravného
50% slevu z nákladů na dopravu na zájezdech pro děti do 16 let cestujících se členy odboru

Jménem celého výboru bych Vám chtěl poděkovat za účast na zájezdech, vycházkách či pomoc při
značení turistických tras nebo organizaci akcí pro veřejnost, ale také Vás požádat o další spolupráci při
pořádání klubových akcí či akcí pro veřejnost neboť i to je jeden z důvodů, proč jsme členy KČT. Věřím,
že diskuse na dnešní výroční schůzi bude bohatá a hlavně věcná. Výbor se bude snažit Vaše diskusní
příspěvky využít ve své další práci.
Na závěr Vám chci popřát mnoho osobních úspěchů, štěstí a zdraví, mnoho kilometrů pěšky, na kole,
lyžích nebo po vodě, krásné zážitky, pevné nervy při zvládání pandemie COVID19 a pěkné počasí po
celý rok 2021.

Děkuji Vám za pozornost.
Vypracoval Ing. Bronislav Zachrdla
předseda KČT, odbor Valašské Meziříčí

