
Hospodaření

 Převedeno z roku 2005         13 780,62 Kč

 Příjmy
 dotace SMO         20 000,00 Kč
 nájem         14 000,00 Kč
 vstupné              875,00 Kč
 prodej publikací              400,00 Kč
 úrok                 13,14 Kč
 příjmy celkem         35 288,14 Kč

 Výdaje
 datavideoprojektor         25 573,10 Kč
 pojištění           2 110,00 Kč
 bankovní poplatky            1 311,00 Kč
 platba za energii              902,00 Kč
 kabel k projektoru              458,00 Kč
 platba za telefon              292,50 Kč
 kopírování                37,00 Kč
 výdaje celkem         30 683,60 Kč

 Stav k 31.12.2006
 na účtu         15 918,66 Kč
 pokladní hotovost           2 466,50 Kč
 celkem         18 385,16 Kč

Rozhodnutím Rady města Olomouce ze dne 
7.  února  2006  bylo  schváleno  udělení 
finančního  příspěvku ve výši 20 000,-  Kč 
na předložený projekt „Činnost občanského 
sdružení Hvězdárna Olomouc v roce 2006“. 

Orgány sdružení
správní rada:
předseda: Jindřich Suchánek
místopředseda: Josef Masničák
hospodář: Bohdan Špirit
členové: Dan Látal, Michala Sehnalová

revizní komise:
předseda: Martin Vojáček
členové: Jiří Kovář, Jan Šustek

Návštěvníci hvězdárny čekají na zahájení pořadu.

Kontakt
adresa: Dělnická 42, 779 00 Olomouc
telefon: 585 420 376, 774 567 853
e-mail:hvezdarna@olomouc.cz
http://www.hvezdarna.olomouc.cz

O
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

HVĚZDÁRNA OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Pohled z hvězdárny na západ Slunce nad 
Svatým Kopečkem.

Číslo účtu
378 033 023 / 0300



Úvod
Rok 2006 je již sedmým od našeho vzniku 
a zatím marných snah o vybudování  nové 
důstojné hvězdárny v Olomouci. Po získání 
malé  hvězdárny  v  Olomouci-Lošově 
a  přilehlého  pozemku  od  Univerzity 
Palackého  uběhl  více  než  rok  a  my  se 
připravujeme  na  možnost  podání  žádosti 
na  ESF  (evropské  strukturální  fondy) 
v rozpětí  roků  2007-13.  Chápeme  tuto 
možnost  jako  jednu  z výjimečných  šancí, 
jak získat finanční prostředky na náš záměr.
V rámci  programu  Partnerství  pro  rozvoj 
Olomouckého kraje  jsme  připravili  v  roce 
2006  dva  projekty  do  tzv.  zásobníku 
projektových  námětů,  a  sice  „Výstavbu 
nové  hvězdárny  v  Olomouci-Lošově“ 
a „Mobilní hvězdárnu“, která by zajišťovala 
pozorování  po  celém  Olomouckém  kraji. 
Tyto  projekty  bychom  v  případě  většího 
grantu spojili v jeden, ale to bude známo až 
v  roce  2007,  kdy  očekáváme  vyhlášení 
výzev na podání žádostí do programů ESF.
Jednání o výstavbě se zdánlivě nehýbají z 
místa, ale po nově ustaveném zastupitelstvu 
s  nadějí  očekáváme  další  jednání  v  roce 
2007. Bude nové vedení olomoucké radnice 
i  kraje  příznivě  nakloněno  možnosti 
vybudovat  v  Olomouci  hvězdárnu?  Bude 
konečně  chápáno  zbourání  hvězdárny 
v  Olomouce-Slavoníně  v  roce  2000  jako 
kulturní ostuda a vybudování nové jako její 
přirozená náhrada?
Nechejme se překvapit! My pro to uděláme 
vše, co bude v našich silách.

Prosíme  všechny  občany,  příznivce 
astronomie,  zastupitele  města  i  kraje 
o  přízeň  a  jakoukoliv  pomoc!  Pojďme  a 
vybudujme  v  Olomouci  hvězdárnu 
a  odstraňme  kulturní  ostudu  -  zbourání 
hvězdárny bez náhrady!

Jak nám můžete pomoci?

-    vstupem do našeho občanského sdružení 
      a pomocí s propagací astronomie
- aktivním vystupováním na veřejnosti a  
      získáváním přízně pro vybudování  
      hvězdárny
- hledáním  finančních  zdrojů,  dotací 

a sponzorů
- odbornou bezplatnou pomocí při   
      přípravě podání žádosti na ESF

Pozorování oblohy pro veřejnost
Pravidelná  pozorování  probíhala  za  jasné 
oblohy v pátek  po  celý  rok  na  hvězdárně 
v  Olomouci-Lošově za  účasti  celkem 350 
zájemců. 
Mimořádné pozorování částečného zatmění 
Slunce 29. března se pro nepříznivé počasí 
nekonalo,  pozorování  částečného  zatmění 
Měsíce 7. září se uskutečnilo za přítomnosti 
10 zájemců. 
Další  mimořádná  pozorování  proběhla 
9.  července v Bohuslavicích,  27.  července 
v Huzové a 8. srpna ve Výklekách za účasti 
celkem 100 zájemců.     

Ostatní činnost
články  v  regionálním  tisku  (Olomoucký 
deník)
zajištění prohlídky hvězdárny v rámci cyklu 
vycházek „Drobné památky Olomouce“

Mlhovina v souhvězdí Orionu, nazývaná „Velká“ (M 42).  
Je od nás vzdálená asi 1 500 světelných let.
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