Hospodaření
Převedeno z roku 2006

18 385,16 Kč

Příjmy
nájem
dotace SMO
vstupné
prodej publikací
úrok
příjmy celkem

24 000,00
20 000,00
1 000,00
380,00
29,51
45 409,51

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

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

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
HVĚZDÁRNA OLOMOUC
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Výdaje
přenosný počítač
vydání brožurky
pojištění
platba za energii
pronájem mobilního WC
bankovní poplatky
poštovní známky
nákup literatury
optická myš
platba za telefon
kopírování
výdaje celkem

24 856,00
4 085,00
2 110,00
1 946,80
1 785,00
1 304,00
432,00
349,00
249,00
145,50
55,50
37 317,80

Stav k 31.12.2007
na účtu
pokladní hotovost
celkem

23 715,87 Kč
2 761,00 Kč
26 476,87 Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Rozhodnutím Rady města Olomouce ze dne
23. ledna 2007 bylo schváleno poskytnutí
příspěvku ve výši 20 000,- Kč na projekt
„Činnost občanského sdružení Hvězdárna
Olomouc v roce 2007“.

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

Číslo účtu
378 033 023 / 0300

Úvod
I v roce 2007 jsme vyvíjeli snahy
k vybudování nové hvězdárny. Byl to již
osmý rok existence našeho občanského
sdružení, a výsledek? Je stále nejistý,
protože i přes četná jednání s úřady města a
kraje přešlapujeme na místě.
Určitou nadějí se zdály být Evropské
strukturální fondy, ale chystané výzvy pro
roky 2007-13 nám nedávají téměř žádnou
naději. Nejsou totiž pro podobné aktivity,
jakými by výstavba hvězdárny byla,
nakloněny, a to ze dvou důvodů. Za prvé je
vysoký převis požadavků na projekty a
finance a hvězdárna není v Olomouci
takovou prioritou, aby byla zařazena do
Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ),
kde je nutné se prosadit mezi opravami cest,
budováním
infrastruktury
města,
modernizací škol či sociálních zařízení
apod. Za druhé, žadatelem na území
Olomouce, kam patříme, může být pouze
Statutární město Olomouc právě se svým
schváleným IPRÚ. Jak z této téměř
bezvýchodné situace?
Snad bude v roce 2008 možné podat žádost
do tzv. OP VaVpI (Operační program Věda
a výzkum pro inovace). Nebude to ale cesta
jednoduchá, protože výstavba hvězdárny
bude novostavbou a nikoliv rekonstrukcí
staré nevyužité budovy, a to je právě dle
tohoto programu handicap. Nebudeme se
však vzdávat a budeme dále hledat takové
varianty, které by výstavbu nové hvězdárny
v Olomouci-Lošově umožnily.

Prosíme všechny občany, příznivce
astronomie, zastupitele města i kraje o
přízeň a jakoukoliv pomoc!
Pojďme a vybudujme v Olomouci
hvězdárnu a odstraňme kulturní ostuduzbourání 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 granty EU

Pozorování oblohy pro veřejnost
Pravidelná pozorování probíhala za jasné
oblohy v pátek po celý rok na hvězdárně
v Olomouci-Lošově za účasti celkem 390
zájemců.
Mimořádné pozorování úplného zatmění
Měsíce 3. března se pro nepříznivé počasí
nekonalo.
Další mimořádná pozorování proběhla
19. dubna a 20. června v Olomouci na
Středním odborném učilišti Na Vlčinci,
15. června v Grygově, 7. července ve Střeni
a 17. července v Domašově nad Bystřicí za
účasti celkem 250 zájemců.

Ostatní činnost
články v regionálním tisku (Olomoucký
deník)
uspořádání oslavy k 50. výročí otevření
hvězdárny v Olomouci-Lošově
vydání brožurky o historii hvězdárny

