ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR HLINSKO ZA ROK 2020
V roce 2020 se z důvodu epidemiologické situace z plánu činnosti podařil uskutečnit
pouze 42. ročník pochodu Krajem malířů Vysočiny, zúčastnilo se ho celkem 70 turistů, z toho
10 našich členů. Dále se v obdobích, kdy to vládní opatření dovolovala, uskutečnilo 38
vycházek pořádaných Václavem Plíškem a Vladislavem Bártou. Těchto vycházek se účastnilo
celkem 60 našich členů. Na těchto vycházkách a na akcích jiných klubů našlapali celkem
12105 km.
Úkol uložený výroční členskou schůzí konanou dne 9. 1. 2020 v MFC Hlinsko byl splněn:
byla provedena změna ve spolkovém rejstříku – změna sídla a názvu odboru, zápis dvou
statutárních zástupců odboru (Dana Kejzlarová a Vladislav Bárta).
Byl podán návrh oblastnímu výboru na udělení Veřejného uznání III. stupně dvěma
našim členům za jejich mnohaletou aktivní práci pro klub. Tento návrh byl oblastním
výborem na jeho zasedání schválen a tato uznání byla Václavovi Plíškovi a Vladislavovi
Bártovi udělena. Vzhledem k tomu, že jejich slavnostní předání není a nebude v dohledné
době možné uskutečnit, chci vyjádřit gratulaci za nás všechny touto cestou.
Výbor klubu na své únorové schůzce zvolil jednohlasně do funkce místopředsedkyně
klubu paní Mgr. Šárku Drahošovou.
V loňském roce jsme obdrželi granty od města Hlinska a Skutče, které jsme mohli
z důvodu nekonání akcí čerpat jen částečně. Většinu prostředků jsme museli vracet. O granty
pro tento rok máme požádáno.
28. března byl náš oddíl organizátorem Zahájení turistické sezóny Pardubického kraje
ve Skutči. Bohužel i tuto akci jsme byli nuceni zrušit a přesouvá se na 27. 3. 2021
Klub se potýká s nedostatkem vedoucích turistiky. Obracím se na Vás, kteří cítíte, že
byste byli schopni zorganizovat autobusový zájezd, abyste se obrátili na výbor klubu. Klub
turistů Vám zajistí zdarma dvoudenní školení v podzimním termínu, bohužel ne v roce 2021.
Sluší se poděkovat těm, kteří opravují a značí pásové pěší značky. Jsou jimi Václav
Plíšek, manželé Ladislava a Josef Vítkovi, manželé Andrea a Jiří Bílkovi, Jaroslav Čermák a
Hana Prášková. Svoji činnost zajišťovali i ve složitých podmínkách minulého roku
Velké poděkování náleží všem členům našich orgánů, tj. výboru a kontrolní komise.
Všichni plní svoje určené funkce, klub musí fungovat, i když se akce omezují. Rovněž děkuji
našim vedoucím výletů, kteří věnovali svůj volný čas, výlety připravili, naplánovali a uvedli
v plánu činnosti. Jejich výlety jsme přesunuli na letošní rok a budeme doufat, že se budou
moci uskutečnit.
O činnosti klubu se více dozvíte ve dvou skříňkách ve městě a na webových stránkách
klubu (www.kcthlinsko.cz), kde získáte aktuální informace z virtuální nástěnky klubu a

můžete si zde prohlédnout i fotografie z našich akcí. Hlinečtí turisté ve svých řadách přivítají
každého, kdo rád chodí a rád tráví volný čas v přírodě.
Únor 2021, Dana Kejzlarová – předsedkyně klubu

