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Výroční zpráva 2011 
 

Naši činnost podpořili 
 

Město Chrudim 
 

Pigmentum s.r.o. 
elektrofirma p. Lédla, Elmont Třemošnice, 
p.Hlaváč-inţenýrská činnost ve výstavbě, 

 p.Erlebach Janovanka, MUDr.Slejška 
Stavební společnost p.Šindeláře,Chrudim, 

MUDr.Slejšková, p.Marhan,  
p. David Onderek 

 
poděkování patří všem, kteří celoročně, 

 o víkendech a prázdninách pracují  
bezplatně s dětmi nebo při budování táborové 

základny, dále rodičům, kteří materiálně i finančně 
přispěli 

na pořádání a budování letního tábora  



 

 

 
 

Činnost občanského sdruţení Palučiny v r. 2011 
 
Sdruţení pracuje s dětmi, mládeţí a dospělými celoročně. Nabízí 
výtvarné činnosti během týdne , víkendové akce pořádané zpravidla na 
našem tábořišti v Úherčicích  a tábor Indiánské léto. Veškerá činnost je 
určena nejen členům o.s.Palučiny, ale široké veřejnosti.  Zimní tábor o 
jarních prázdninách jsme v tomto roce nemohli nabídnout z důvodu 
přípravy vedoucích na maturity a státní zkoušky na VŠ. (maturovali 
Marek Bogdanowicz, Jan Dalecký, Daniela Kudrnková, PF končily 
Barbora Hlaváčová,Zuzana Pustinová, studium architektury končil Martin 
Nedvěd. 
V roce 2011 jsme nadále pracovali v klubovně ve Svěchyňově ulici, 
kterou nám Město poskytlo výpůjčkou. V tomto roce jsme zaznamenali 
mírný úbytek dětí v pravidelných výtvarných dílnách. Průzkumem 
v okolních volnočasových aktivitách je zřejmý obdobný problém. 
Domníváme se, ţe v této době rodiče častěji zvaţují vydání financí za 
volnočasové aktivity svých dětí a je na kvalitě nabízených aktivit, zda o 
ně projeví zájem. V tomto roce jsme neotevřeli výtvarnou dílnu Dělání a 
výtvarné výroby jsme zařadili na víkendové akce a tábor. Pravidelně tedy 
mohly děti navštěvovat dílny Keramiky a Indiány. 
Od jara jsme opět budovali na našem tábořišti. Nejdříve jsme nechali 
nainstalovat filtr na vodu do kuchyně, čím blíţe k létu jsme se víc 
zaměřili na dokončení venkovních umýváren. Odbornou firmu byl 
upraven hydroizolační povrch podlah a rozvedena voda do obou 
umýváren, včetně instalace sprchových baterií. Ohřev vody jsme vyřešili 
venkovními koupelnovými kamny na dřevo, na jejichţ zakoupení se 
finančně podíleli i rodiče(Doleţalovi 6 000,-,Jelínkovi 3 000,- a 
Halouskovi 1 000,-) . 
Zbytek sil a času byl věnován organizaci víkendových akcí, zvelebování 
zelených ploch a terénu kolem nové stavby. 
V roce 2011 nás podpořilo Město Chrudim , na činnost nám tradičně 
přispěla fma Pigmentum s. r. o.(p.Toufarová), částkou 30 000,-Kč. 
 

Pravidelné výtvarné dílny 
 
Dílny jsme vyhlásili se zaměřením  na keramiku, výtvarné rukodělné 
činnosti, lidovou tvorbu(tkaní, batikování, výroba zvykoslovných 



 

 

předmětů,korálkování,práce s kůţí,dřevem, pedikem apod.), kresbu, 
malbu, grafiku, tábornické a indiánské dovednosti. 
 
LEDEN – ĆERVEN 
1x týdně               keramika MŠ, 1. a 2.tř.      Po  13,00-15,00           7 
                            keramika  od 3.tř.               Út   15,00-17,00         14 
                            keramika dospělých           Út   17,00-19,00         10 
                            keramika  od 3.tř.               Čt   15,00-17,00         13 
                            indiáni                                Pá  14,00-16,00           6 
CELKEM                                                        50 za týden 
 
ZÁŘÍ – PROSINEC 
1x za týden         keramika  MŠ,1.tř. a 2.tř.    Po   13,00-15,00           7 
                           keramika dospělých            Út    17,00-19,00           8 
                           keramika od 3.tř.                 Út    15,00-17,00         10 
                           keramika od 3.tř.                 Čt    13,30-16,30           8 
                           Indiáni                                 Pá    14,00-16,00          8 
CELKEM                                                       41 za týden 
 
 
                            

Naše akce víkendové a prázdninové  
 
Akce občanského sdružení Palučiny v roce 2011 

 
8. ledna                            Brigáda na úklid klubovny v Chrudimi           6 
3.  – 6. února                    Pololetní prázdniny v Palučinách 
                                         - výroba náušnic, náramků a přívěsků        15 
7. – 13. března                 Jarní prázdniny na srubu                            12 
                                           
18. – 20. března              Vítání jara v Palučinách- zrušeno pro malý 
                                        počet přihlášených 
1. – 3. dubna                   Jaro znovu a lépe – opět málo dětí – odvoláno 
9. dubna                          brigáda – 2x nátěr koupelen uvnitř, hrabání,  
                                        úklid                                                               4 
21. – 24. dubna               Velikonoční prázdniny a Velikonoce 
                                        v Palučinách – lidové zvyky, pečení mazance, 
                                        zdobení kraslic, jarní dekorace                   14    
29. 4. – 1. května            Čarodějnice v Palučinách                            38 
                                        Palučiňák roku 2010- Stela Kašperanová, 
                                        Barča Bišková a Verča Malinová 
13. – 15. května              hradní putováním Oheb , přespání pod 



 

 

                                     širákem a pěšky do Palučin                         17 
20. -  22. května           Pečení a zdobení perníků v Palučinách        
                                     oprava kostýmů, výroba papírových 
                                     růţí, úklid tábora, skalka, sekání 
27. – 29. května            Pohádkový les                                         490+70     

červen                      Brigády v Palučinách   
11. -  15. července        brigáda na přípravu tábora 
16. 7. – 30. 7. 2011       Indiánské léto – tábor                              66+24 
                                      krásné počasí, nabitý program oţiven honbou  
                                      za Vraními indiány, tradiční boj kmenů o vítězství              
                                      v CTH. Výroba nových kmenových totémů. 
Slavnostní otevření Davidových lázní 
                                      a pravidelná teplá sprcha. Ţádné zdravotní ani     
                                      kázeňské problémy 
2. – 4. září                     Zářijový oheň v Palučinách                           35 
17. září                         Sešlost  bývalých Palučiňáků – vzpomínky 
                                      zůstávají, jen čas utíká, ale děti rostou a snad  
                                      i noví Palučiňáci                 
30. 9. – 2. října             Cesta na Západ – diamantová horečka         50 
                                      k naší akci se připojili Dráčata ROBI       
27. – 30. října                Podzimní prázdniny na srubu 
                                      - slavnosti podzimu , příprava jídel z brambor  
                                      jablek, pečení štrůdlu, bramboráky               16 
17. – 20. listopadu         Víkend na srubu – vánoční dárky a přání     15 
2. – 4. prosince             Mikuláš na srubu – tentokrát přišel netradičně  
                                      k ohni                                                             18 
10. prosince                  Vánoční sešlost – v pátek porada na srubu 
                                      v sobotu setkání v restauraci sport s rodiči           
                                      známými a kamarády                                     45 
 

Podíl na akcích jiných organizátorů 
 
7. dubna                       keramický kurz ve ŠD Vejvanovice(Hlaváčová J.)                 
                                                                                                              15    
14. dubna                    keramický kurz ve ŠD Vejvanovice(Hlaváčová J.)  
                                                                                                              15 
 červen                        školní výlet ZŠ Kunčina (D.Nedvědová, 
                                    K.Nedvědová,T.Novotná,J.Hlaváčová)              20 
7. – 23. září                 adaptační kurzy ZŠ Olešská Praha 
                                    6.A 20, 7.A 20, 8.A 9, 9.A 10, 9.B 22                 81                             
                         (J.Hlaváčová,J.Hlaváč,K.Nedvědová,T.Novotná)         
 



 

 

                          

Brigády na tábořišti a v klubovně 
 
2008 
 
duben,květen       -    základy pro srub, rozvod elektřiny do krmelce 
                                  a kůlny 
červen                 -     příprava na tábor, sekání trávy, hrabání, dřevo 
červenec             -     příprava základové desky pro stavbu srubu 
srpen                   -     úklid klubovny 
říjen – listopad    -     stavba srubu, 2 x nátěr, latění pro vnitřní zateplení 
                                 zateplení a zakrytí střechy( Jan,Jan,Jakub,Barča a Jitka 

Hlaváčovi,Martin,Dagmara a Kristýna Nedvědovi,Vladimír,Eva,Josef a Markéta Popílkovi,Pavel 
Marek,Milan a Lucka Šárovi,Jan a Láďa Štyndlovi,Jan Dalecký,Marek Starý,Radim Kadlec,Lucka 
Němcová,Marek Bogdanowicz,Zuzana Pustinová,Klára Bízová,Soňa Tomková) 
 

prosinec             -      montáţ oken srubu 
 
 
 
 
 
2009 
 
březen                -   stěhování klubovny do Svěchyňovy ulice 
duben – květen  -    zateplení srubu, zakrytí vnitřních stěn OSB deskami 
                                rozvod elektřiny, komín,úprava terénu kolem srubu 
                                pečení  a zdobení perníků do Pohádkového lesa   
červen                -    poloţení dlaţby, oplechování střechy, okapy,             
                                poloţení střešní krytiny,  
                                sekání a úklid trávy, vystěhování maringotky, 
                                zřízení kuchyně ve srubu 
červenec            -    dokončení vnitřních obkladů, poloţení špalkové 
                                dlaţby na verandě, instalace schodiště 
                                příprava táborových staveb,stavba stanů  
                                vystěhování maringotky, 
                                zřízení kuchyně ve srubu 
září                     -    instalace osvětlení, obklady za sporáky 
                                úklid klubovny,příprava na činnost 
říjen                    -    přípravné práce k instalaci hromosvodů 
                                příprava materiálu do sběrny odpadu – získání 
                                financí na kamna do srubu   
listopad -            -    propojení komína se srubem a připojení kamen 



 

 

                                instalace hromosvodů 
uvedené práce zajišťovali dobrovolníci(Jan,Jan,Jakub, Barča a Jitka Hlaváčovi, Marcel 

Kramář,Martin,Dagmara a Kristýna Nedvědovi,Radim Kadlec, Láďa,Eva,Markéta a Pepa 
Popílkovi,Klára Bízová,Jakub Fafílek, Danča Kudrnková,Lucka Němcová,Marek Bogdanowicz,Zuzana 
Pustinová,Jan Dalecký,Jan Štyndl,Jana Slejšková,Soňa Tomková,Lucka Šárová,Tibor Soukup) 
všichni zároveň  připravovali a realizovali víkendové a prázdninové akce 

Odborné firmy zajišťovaly budování zdroje pitné vody, vrt, osazení 
studny skruţemi, čerpadlo, příprava materiálu na rozvod vody, jímka 
odpadních vod včetně zemních prací a terénních úprav, stavbu komína, 
instalaci schodiště a hromosvodů,  odborné práce zároveň doloţily 
atesty na komponenty či revizními zprávami. 
 
2010 
 
březen – červen 
 
nátěr a úklid maringotky(Danča, Barča), našití zavíracího dílu na 
stany(Dagmara, Kristýnka, teta Lenka) 
zemní práce, výkopy pro poloţení vodovodního potrubí, rozvod 
k budoucím koupelnám, příprava prostoru pro základovou desku(ta 
provedena stavební firmou)(Zuzana,Pepa, DanToufar,Honza Dalecký, 
rozvod vody proveden také odbornou firmou, instalaci kovových ţlabů na 
mytí a jejich napojení ke zdroji vody, na zatím prázdné betonové ploše, 
„vykouzlila“ firma  Nedvěd-Hlaváč-Fafílek  
následovala úprava prostor, na kterých proběhly zemní práce, kopání 
ztvrdlých hromad hlíny a její rozvoz na místa, kde chyběla, bylo opravdu 
tou nejhorší prací 
 
červen  
 
příprava tábora, sekání a odvoz trávy z celého prostoru tábora, příprava 
a oprava podsad, postelí, podláţek, úklid srubu a jeho přeměna 
v táborovou kuchyň, úklid skladu, odvoz nepotřebných věcí, starých 
matrací atd. do sběrného dvora 
 
červenec 
 
během tábora dodala firma p. Preislera dřevostavbu koupelen a tak 
společně s pracovníky firmy naši „kluci“ během jednoho dne koupelny 
postavili 
 
září - říjen 
 
úpravy kolem koupelen, opakovaně nátěry celé stavby  



 

 

příprava dřeva na zimu 
 
2011 
 
Březen           – dodavatelsky zařízeny koupelny dřevěnými podlahami,           
                         protiskluzovými foliemi a systémem odpadních ţlábků  
                          
V jarních měsících se  naše činnost zaměřila na úklid tábora, hrabání, 
sekání a úklid trávy, úpravy terénu kolem koupelen. 
 
 Duben          – vnitřní nátěry koupelen 
 
Červenec      - zařízení koupelen sprchami, závěsy, instalace  
                       koupelnových kamen na ohřev vody, úprava terénu 
                       vlevo od srubu, vyrobeny lavičky do koupelen a tradiční  
                       práce před táborem – stavba stanů, stěhování kuchyně 
                       a maringotky, budování táborových staveb a zařízení 
 
Srpen           - bourání tábora(po táboře Robiků) a úklid 
Září              - vyvezení jímky, úklid, stavění a úklid stanů pro adaptační  
                      kurzy 
Říjen            - poloţení lišty na podlaze v kuchyni, výroba lavice, 
                      příprava dřeva na zimu a nekonečné hrabání a uklízení 
                      listí, vyčištění okapů 
 
 
V klubovně jsme v tomto roce nevylepšili nic, vše se odbylo běţným 
úklidem – v příštím roce musíme klubovnu nejen uklidit, ale vytřídit vše 
nepotřebné a odvést do sběrného dvora. 
 

Letní tábory 
  
červenec   Indiánské léto o.s. Palučiny – tábor     66 + 24 účastníků 
                  LT ROBI Slatiňany         80 účastníků 
 
 
                                        
VZ 2010  předkládá  Mgr.Jitka Hlaváčová, náčelník o.s. Palučiny



 

 

PŘÍJMY 2011 
  

VÝDAJE 2011 
    

  
 

  

člen. přísp. přísp. akce dotace úrok dary na činnost, akce energie Odměny – dohoda 
FÚ 

popl. ČS 
Příjm-
výdaj 

200 1 470 0 4,32 0 673,00 0,00 0 0 131,50   

67 5 770 0 3,90 0 3 056,00 0,00 0 0 176,50   

1 467 29 420 0 6,12 0 2 687,00 7 234,00 0 0 215,00   

67 9 580 0 5,46 0 23 320,00 0,00 0 0 234,50   

2 167 35 790 0 4,89 8 600 19 916,00 0,00 0 0 246,50   

267 111 410 0 9,59 4 000 67 929,00 0,00 0 0 449,50   

1 999 38 900 0 11,15 0 46 015,00 0,00 0 0 271,50   

1 567 0 0 7,68 0 41 407,00 0,00 16 000 4 000 214,50   

833 52 990 0 3,21 0 37 873,00 41 392,00 0 0 273,50   

400 12 180 0 1,97 0 10 926,00 4 450,00 0 0 209,50   

1 067 7 745 0 2,84 0 5 808,00 0,00 0 0 193,50   

267 2 080 0 4,35 30 000 5 706,00 0,00 0 0 194,50   

10 366 307 335 0 65,48 42 600 265 316,00 53 076,00 16 000 4 000 2 810,50   

Celkem       360 366,42 Celkem       341 202,50 19 163,50 

 


