
Hospodaření

Převedeno z roku 2007 26 476,87  Kč

Příjmy
dotace SMO 35 000,00  Kč 
nájem  24 000,00  Kč
vstupné   600,00  Kč
prodej publikací 235,00  Kč
úrok          49,57  Kč
příjmy celkem   59 884,57  Kč 

Výdaje
CCD kamera  28 702,00  Kč
monitor, tiskárna 6 400,00  Kč
pojištění 2 110,00  Kč
bankovní poplatky 1 522,00  Kč
platba za energii 1 023,40  Kč
platba za telefon  247,50  Kč
poštovní známky 110,00  Kč
kopírování         82,00  Kč 
výdaje celkem     40 196,90  Kč 
  
Stav k 31.12.2008 
na účtu 42 760,54  Kč
pokladní hotovost     3 404,00  Kč
celkem   46 164,54  Kč

Rozhodnutím Rady města Olomouce ze dne 
29.  ledna  2008 bylo  schváleno  poskytnutí 
příspěvku ve výši  35 000,-  Kč na projekt 
„Činnost  občanského  sdružení  Hvězdárna 
Olomouc v roce 2008“. 

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

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

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
HVĚZDÁRNA OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Číslo účtu
378 033 023 / 0300



Úvod
Vážení  členové  a  přátelé  našeho 
občanského sdružení.  Dostává  se  Vám do 
rukou výroční zpráva za rok 2008. Je to již 
devět  let,  co  se  snažíme  popularizovat 
astronomii  a  pořádat  pozorování  i  jiné 
aktivity jako občanské sdružení.
Jednou  z  našich  aktivit  je  snaha  o 
vybudování nové hvězdárny a v budoucnu 
možná  i  planetária  v  Olomouci.  Naše 
aktivity  mnohdy  vypadají  jako  boj  dona 
Quijota  s  větrnými  mlýny,  protože 
bezpočetná jednání na úřadech kraje i města 
vedou  střídavě  k  optimismu  i  skepsi 
zároveň.  Je  ještě  nějaká  naděje  po  devíti 
letech, že se přece jen podaří získat finance 
a vybudovat hvězdárnu?
Věřím,  že  ano,  ale  musíme  vytrvale  a 
trpělivě hledat a nevzdávat se. I v roce 2008 
proběhlo několik jednání na KÚ Olomouc, 
Statutárním  městě  Olomouc  i  Univerzitě 
Palackého,  ale  prozatím  musíme 
konstatovat,  že  bez  viditelného  úspěchu. 
Problémem  se  ukázaly  i  evropské  fondy, 
protože  bez  přímé  podpory  města  či 
univerzity  nemůžeme  seriózní  žádost  o 
dotaci podat.
To  v  čem spatřujeme  naši  budoucnost,  je 
pokusit  se  dostat  do rozpočtu kraje  anebo 
Statutárního  města  Olomouce.  Finanční 
krize  poněkud  oddaluje  brzkou  šanci  na 
úspěch, ale doufejme, že se aktivity našeho 
sdružení přece jen trefí jednou do černého. 
Důstojná  hvězdárna  v  Olomouci  jednou 
opravdu bude, o tom nepochybuji,  protože 
zbourání hvězdárny bez náhrady bylo a je 
trvalou  kulturní  ostudou našeho regionu a 
ostudy  není  možné  se  zbavit  jinak  než 

odstraněním  její  příčiny  –  vybudováním 
nové hvězdárny!
 
Jindřich Suchánek, 
předseda správní rady HO

Pozorování oblohy pro veřejnost
Pravidelná  páteční  a  mimořádná 
pozorování  probíhala  za  jasné  oblohy  po 
celý rok na hvězdárně v Olomouci-Lošově 
za účasti celkem 200 zájemců. 
Mimořádná  pozorování  úplného 
a částečného zatmění  Měsíce (21.  února a 
16.  srpna)  se  pro  nepříznivé  počasí 
nekonala.   
Mimořádné pozorování částečného zatmění 
Slunce 1. srpna se uskutečnilo za účasti 20 
zájemců.
Další  mimořádná  pozorování  proběhla 
28. června v areálu fortu č. XIII v Olomouci 
na Nové Ulici a 21. července v Domašově 
nad Bystřicí za účasti celkem 140 zájemců. 

Ostatní činnost
články v regionálním tisku (Olomoucký 
deník, Mladá fronta DNES)
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