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Výroční zpráva 2009 
 

 
Naši činnost podpořili 

 
MŠMT 

Pardubický kraj 
Město Chrudim 

 
Pigmentum s.r.o. 

elektrofirma p. Lédla, Elmont Třemošnice, 
p.Hlaváč-inženýrská činnost ve výstavbě, 

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

Fma Plaster, p.Zitko, Chrudim, MUDr.Slejšková 
 

poděkování patří všem, kteří celoročně, 
 o víkendech a prázdninách pracují  

bezplatně s dětmi nebo při budování táborové 
základny 



 
 

Činnost občanského sdružení Palučiny v r. 2009 
 
Sdružení pracuje s dětmi, mládeží a dospělými celoročně. Nabízí 
výtvarné činnosti během týdne , víkendové akce pořádané zpravidla na 
našem tábořišti v Úherčicích , zimní tábor o jarních prázdninách a tábor 
Indiánské léto. 
Veškerá činnost je určena nejen členům o.s.Palučiny, ale široké 
veřejnosti. 
V roce 2009 byla v březnu ukončena činnost v pronajaté klubovně a 
s dětmi jsme se přesunuli do klubovny poskytnuté nám Městem Chrudim 
výpůjčkou. Činnost jsme zde zahájili od dubna 2009. Podpora Města nás 
nejen potěšila jako uznání  naší činnosti, ale velmi pomohla  naší 
finanční situaci. Finanční prostředky takto ušetřené pomohou zčásti při 
budování naší táborové základny i v materiálním vybavení pro celoroční 
činnost. 
Při budování základny nám významně pomohlo přidělení dotace MŠMT 
ve výši 80 000,-Kč na vybudování zdroje pitné vody, k realizaci 
víkendových akcí v projektu Indiánský rok 2009 byla jedním ze zdrojů 
financování akcí neinvestiční dotace MŠMT ve výši 30 000,-Kč a dotace 
Pardubického kraje ve výši 11 000,-Kč, dále jsme čerpali dotaci Města 
Chrudim na energie spotřebované v pronajaté klubovně leden – březen 
ve výši 16 000,-Kč. Na budování základny jsme dostali dar od firmy 
Pigmentum ve výši 15 000,-Kč. 
 

Pravidelné výtvarné dílny 
 
Dílny jsou zaměřeny na keramiku, výtvarné rukodělné činnosti, lidovou 
tvorbu(tkaní, batikování, výroba zvykoslovných předmětů,korálkování, 
práce s kůží,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         12 
                            keramika  od 3.tř.               Út   15,00-17,00         14 
                            keramika dospělých           Út   18,00-20,00         10 
                            keramika  od 3.tř.               Čt   15,00-17,00         13 
                            výtvarníci                            Pá  14.00-16,00          6 
                            indiáni                                 Pá  14,00-16,00          6 



 
ZÁŘÍ – PROSINEC 
1x za týden         keramika  MŠ,1.tř. a 2.tř.    Po   13,00-15,00           5 
                           keramika dospělých            Po   16,00-19,00         10 
                           keramika od 3.tř.                 Út    15,00-17,00         15 
                           dělání od 3.tř.                      St    13,30-16,30         15 
                           keramika od 3.tř.                 Čt    13,30-16,30         15 
                           Indiáni                                 Pá    14,00-16,00        10 
 
 
                            

Naše akce víkendové a prázdninové  
 
V tomto roce byly všechny tradiční víkendové akce uspořádány na 
našem tábořišti. 
leden         Výlet do Prahy – Jak se oblékají pohádky  - 17 účastníků                             
únor           Zimní tábor – hory                  19 účastníků 
březen       Vítání jara v Palučinách 
                  spaní v týpí a stanech            24 účastníků 
duben        Volejbalový turnaj                  18 účastníků 
                  Velikonoční dělání v nové klubovně – 28 účastníků  
                  Čarodějnice v Palučinách      52 účastníků 
květen       Pohádkový les                     360  účastníků 
červen       brigády a příprava na tábor 
červenec   Indiánské léto – tábor             90 účastníků 
září            Zářijový oheň                          33 účastníků 
říjen           Cesta na Západ na srubu       56 účastníků 
listopad      Halloween ve srubu – podzimní prázdniny – 17 účastníků 
                   Hrátky s drátky – víkend na srubu, drátování – 16 účastníků                  
prosinec     Mikuláš na srubu                30 účastníků 
 
účastníky jednotlivých akcí jsou děti, mládež do 26 let a dospělí               
 
 

Podíl na akcích jiných organizátorů(akce  Města) 
 
DUBEN 
Čarodějnice  - za divadlem K.Pippicha – zajištění soutěží  
                       pro děti – 
KVĚTEN  
Hudební jarmark na náměstí v Chrudimi – hudební školička 



                        
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             -      montáž 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                -    položení dlažby, oplechování střechy, okapy,             
                                položení střešní krytiny,  
                                sekání a úklid trávy, vystěhování maringotky, 
                                zřízení kuchyně ve srubu 
červenec            -    dokončení vnitřních obkladů, položení špalkové 
                                dlažby 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 skružemi, čerpadlo, příprava materiálu na rozvod vody, jímka 
odpadních vod včetně zemních prací a terenních úprav, stavbu komína, 
instalaci schodiště a hromosvodů,  odborné práce zároveň doložily 
atesty na komponenty či revizními zprávami.  
 
 

Letní tábory 
 
Tábor s koly                      4.7. – 11.7.                          21 účastníků        

 
Indiánské léto 2009          11.7. – 25.7.                         85 účastníků 
 
 
Dělání – tábor pro mládež a dospělé, rekreačně turistický, s výtvarnými 
              činnostmi                                                         
                                          25.7.-31.7.                           23 účastníků 
 
 
1.8. – 15.8.  jsme tábořiště pronajali dětské organizaci ROBI Slatiňany 
 
 
 
                                        VZ 2009  předkládá Mgr. Jitka Hlaváčová 
 
 
                             
                     
     

                                  
 
 
 
 
 
 
 



příjmy a výdaje 2009

člen. přísp. přísp. akce dotace úrok dary na činnost, akce nájem, energie Odměny – dohoda FÚ popl. ČS Příjm-výdaj
1 999 31 320 0 4,61 0 149,00 7 160,00 0 0 286,50
1 300 10 595 0 2,20 0 24 929,00 7 160,00 0 0 197,50
3 000 7 030 0 1,96 0 295,00 7 689,00 0 0 216,50

0 1 770 80 000 5,24 0 1 189,00 7 160,00 0 0 185,50
900 35 640 0 9,56 2 000 4 296,00 0,00 0 0 265,50

2 300 122 600 41 000 17,97 0 20 033,00 0,00 0 0 528,50
1 400 72 404 0 22,63 0 120 764,00 0,00 0 0 405,50

0 4 500 0 14,18 0 79 018,00 0,00 14 400 3600 189,50
100 8 900 16 213 12,39 6 300 17 645,00 0,00 0 0 238,50
100 20 360 0 12,49 3 000 17 702,00 2 210,00 0 0 185,50

0 11 470 0 13,20 0 15 832,00 0,00 0 0 186,50
1 111 6 100 0 7,20 15 000 148 819,00 0,00 0 0 224,50

12 210 332 689 137 213 123,63 26 300 450 671,00 31 379,00 14 400 3 600 3 110,00
Celkem 508 535,13 Celkem 503160 5375,13

 

PŘÍJMY VÝDAJE

občanské sdružení Palučiny 6. 1. 2010 zpracovala Jitka Hlaváčová


