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Výroční zpráva 2010 
 

Naši činnost podpořili 
 

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,Chrudim, 

MUDr.Slejšková, p.Marhan, p.Maier 
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 přispěli 
na pořádání letního tábora  

 



 
Činnost občanského sdružení Palučiny v r. 2010 
 
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 2010 jsme nadále pracovali v klubovně ve Svěchyňově ulici, 
kterou nám Město poskytlo výpůjčkou. V tomto roce(leden-červen) se 
zvýšil počet zájemců o rukodělnou výtvarnou dílnu Dělání, kde jsme 
mohli vzhledem k tomuto faktu rozšířit nabídku na základě zvýšení 
částky příjmů od zájemců.Opět jsme pletli z pedigu, batikovali, vyráběli 
drátěné šperky, pracovali s korálky, zajistili materiál na výrobu mýdla, 
dokonce jsme z dotace poskytnuté městem Chrudim zakoupili stolní 
ruční tkalcovský stav.  Dílny keramiky, co do počtu členů,  zůstaly na 
loňském stavu. 
Při budování základny nám významně pomohl bývalý „palučiňák“- 
šachista p.David Onderek, který nám přišel sám nabídnout pomoc na 
vylepšení tábořiště. Slovo dalo slovo a David 116 500,-Kč na vybudování 
táborových umýváren. Dotace MŠMT z r.2009  nám umožnila 
vybudování vodního zdroje na tábořišti a letošní nabídka p.Onderka nám 
pomohla dokončit naše plány. Od jara jsme opět budovali: rozvody vody, 
napojení na studnu a naopak na odpadní jímku, práce na základové 
desce umýváren, při táboře stavba dřevostavby umýváren(stejného 
dodavatele jako srubu - p.Preislera). Na podzim jsme dřevostavbu natřeli 
a v příštím roce na jaře bychom rádi dokončili tak, aby umývárny na 
táboře 2011 byly v provozu. 
Táborovou základnu jsme vybavili 50 novými molitanovými matracemi, 
do srubu jsme  objednali novou kuchyňskou linku( na míru a dřevěnou) 
se dřezem. 
BĚHEM LETNÍHO TÁBORA PROBĚHLO KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ NA 
POVOLENOU STAVBU TÁBOŘIŠTĚ A BYL VYDÁN SOUHLAS 
K UŽÍVÁNÍ STAVBY. PODAŘILO SE SPLNIT SI SPOLEČNÝ SEN. 
Zbytek sil a času byl věnován organizaci víkendových akcí, zvelebování 
zelených ploch a terénu kolem nové stavby. 
V roce 2010 nás podpořilo Město Chrudim 12 000,-Kč na činnost, 
15 000,-Kč nám tradičně věnovala fma Pigmentum s. r. o.(p.Toufarová) 
D. Onderek nám věnoval 116 500,-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           7 
                            keramika  od 3.tř.               Út   15,00-17,00         14 
                            keramika dospělých           Út   17,00-19,00         10 
                            dělání                                 St    14,30-16,30        15 
                            keramika  od 3.tř.               Čt   15,00-17,00         13 
                            výtvarníci                            Pá  14.00-16,00           6 
                            indiáni                                 Pá  14,00-16,00           6 
CELKEM                                                        71 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         10 
                           keramika od 3.tř.                 Út    15,00-17,00         10 
                           dělání od 3.tř.                      St    zrušeno-jen 2 děti 
                           keramika od 3.tř.                 Čt    13,30-16,30           8 
                           Indiáni                                 Pá    14,00-16,00          8 
CELKEM                                                       43 za týden 
 
 
                            

Naše akce víkendové a prázdninové  
 
V tomto roce byly všechny tradiční víkendové akce uspořádány na 
našem tábořišti. 
leden         Brigáda v klubovně 
únor           Mýdlový víkend na srubu                     24 účastníků 
                  Zimní tábor v Beskydech                     21 účastníků 
březen       Vítání jara v Palučinách                       28 účastníků 
                  spaní v týpí a stanech, vyhlášení Palučiňáka roku, 
                  kterým se stala za rok 2009 Linda Marhanová 
duben        Volejbalový turnaj , brigáda                 15 účastníků 
                  Velikonoce na srubu                            19 účastníků 
duben- květen  Čarodějnice v Palučinách             36 účastníků 



květen       pečení a zdobení perníků na srubu     15 účastníků 
                  Pohádkový les                                     520 + 65 účastníků 
červen       Indiánská vesnice za divadlem v Chrudimi   22 + 200  
září            Zářijový oheň                 18 účastníků                           
                  Brigáda s dětmi 
říjen           Cesta na Západ             50 účastníků       
                  Halloween  – podzimní prázdniny –  37 účastníků 
prosinec    Vánoční sešlost              25 účastníků 
   
Výlety ZŠ do Palu čin 
                  ZŠ Praha                       26 účastníků 
                  ZŠ Kunčina                    20 účastníků 
                  ZŠ Dr.Malíka Chrudim 2 pobyty   26 + 26 účastníků 
 
účastníky jednotlivých akcí jsou děti, mládež do 26 let a dospělí               
 

Podíl na akcích jiných organizátorů(akce  Města) 
 
červen     INDIÁNSKÁ VESNICE ZA DIVADLEM v Chrudimi                                 
                v rámci roku „Chrudim hraje“ 
             akci zajišťovalo 22 našich členů, prošlo cca 200 návštěvníků 
                  (střelba z luku, korálkování, hod torem, hry indiánských dětí,  
                   v týpí oheň a pečení chlebových hadů, těsto ze 7 kg mouky) 
                          

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2010 
 
březen – červen 
 
nátěr a úklid maringotky(Danča, Barča), našití zavíracího dílu na 
stany(Dagmara, Kristýnka, teta Lenka) 
zemní práce, výkopy pro položení 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 žlabů 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, podlážek, 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 
 
Letní tábory 
  
červenec   Indiánské léto o.s. Palučiny – tábor     66 + 25 účastníků 
                  LT ROBI Slatiňany         80 účastníků 
 
 
                                        
VZ 2010  předkládá  Mgr.Jitka Hlaváčová, náčelník o.s. Palučiny 
 



příjmy a výdaje 2010

člen. přísp. přísp. akce dotace úrok dary na činnost, akce nájem, energie Odměny – dohoda FÚ popl. ČS Příjm-výdaj
700 30 260 0 4,08 0 11 504,00 0,00 0 0 223,50
350 34 520 0 5,54 0 37 288,00 0,00 0 0 201,50

2 800 11 998 0 3,89 0 3 550,00 0,00 0 0 195,50
500 12 800 12 000 2,72 1 000 54 775,00 296,00 0 0 249,50

2 077 46 750 0 2,21 10 000 15 623,00 0,00 0 0 251,50
400 113 050 0 11,86 50 450 55 469,00 0,00 0 0 331,50

1 000 46 513 0 8,73 5 700 120 592,00 0,00 0 0 270,50
0 0 0 5,51 50 800 70 874,00 0,00 16 000 3800 222,50
0 300 0 3,81 0 11 297,00 0,00 0 0 173,50
0 8 540 0 3,56 0 1 039,00 1 840,00 0 0 188,50

1 700 8 663 0 2,67 0 22 762,00 0,00 0 0 212,50
600 1 000 0 3,83 15 000 60,00 0,00 0 0 176,50

10 127 314 394 12 000 58,41 132 950 404 833,00 2 136,00 16 000 3 800 2 697,00
Celkem 469 529,41 Celkem 429 466,00 40063,41

 

PŘÍJMY VÝDAJE

občanské sdružení Palučiny 20. 1. 2011 zpracovala Jitka Hlaváčová


