Zpráva o činnosti Krocan, o.s. za rok 2010
Občanské sdruţení Krocan vzniklo v roce 2005 jako občanská iniciativa proti
výstavbě Vysočanské radiály v úseku Balabenka - Kbelská.
Posláním Krocan, o.s. je ochrana ţivotního prostředí a krajiny na
katastrálním území Prahy 9. Sdruţení vyvíjí činnost zaměřenou k ochraně
přirozených i zákonných práv a zájmů místních obyvatel.
Krocan má vlastní webové stránky: www.krocanos.cz
E_mail: radiala@seznam.cz
Adresa: Pod Krocínkou 6, Praha 9, 190 00
Vedení organizace v roce 2010
Rada sdruţení: předseda: Josef Rauvolf, místopředseda: Dana Balcarová, tajemník: Renata
Klusáková, členové rady: Pavel Hačecký, Hana Hačecká
Úvod
Od roku 2006 jsme se na základě podnětů svých členů a občanů Prahy 9 začali orientovat na širší
ochranu ţivotního prostředí a kvality ţivota na Praze 9. Od roku 2008 se více soustředíme na
realizace projektů, ve kterých se snaţíme dosáhnout konkrétních výsledků. Za podpory informačního
webu Krocana, elektronické pošty a tří klasických nástěnek informujeme stále větší okruh zájemců o
naší činnosti a průběhu našich aktivit. Pokračujeme v naší osvětové činnosti, týkající se lokálních
ekologických témat.
Nosná témata naší činnosti v roce 2010
- Sledování územně plánovacích procesů
v současném Územním plánu hl.m.Prahy,
připomínek ke Konceptu územního plánu
hl.m.Prahy a stavebních záměrů na území Prahy 9.
Vyvíjení tlaku na zastupitelstvo, aby veřejnosti
předkládalo záměry rozvoje Prahy 9.

- Pokračování v tématu „Praha 9 pro chodce“ a
jeho rozšíření o téma „Pěší trasy na Praze 9“

-

Obnova dětského hřiště na Krocínce

-

První etapa revitalizace Klíčovského parku

Krocan a osvěta lokálních eko-témat
Na akcích Mikroklima 2010 určené pro ZŠ z Prahy 9 a občany Prahy a Neděle bez auta jsme
připravili téma „Generel pěší dopravy a pěší trasy na Praze 9“

V rámci Evropského týdne mobility jsme stejně jako v minulých letech zorganizovali akci pro Praţany
na Bobové dráze „Neděle bez auta“.

Na podzim jsme oslavili Svátek stromů v Klíčovském lesoparku.

Spolupráce
Jedním z hlavních úkolů Krocana je otevřenost kooperaci se všemi právnickými i fyzickými osobami,
které se zabývají udrţováním a rozvojem ţivotních podmínek na Praze 9, resp. v celé Praze.
- S Radnicí Prahy 9 spolupráce opět vázla. Ačkoliv jsme se aktivně zapojili do projektů MČ Prahy 9,
nedosáhli jsme v této práci výraznějšího úspěchu v ochraně ţivotního prostředí a udrţitelného rozvoje
na Praze 9. Jednalo se především o naši účast v pracovní komisi MČ Prahy 9 „Zpřístupnění
historického podzemí Proseka“ a partnerství Krocana v projektu financovaného z evropských fondů
„Parter Starý Prosek“. „Spolupráci“ v těchto kauzách hodnotíme jako velmi špatnou.
- Pokračovali jsme ve spolupráci s nevládními organizacemi: Trojmezní, sdruţením Arnika, Kulturním
a mateřským centrem Knoflík. Organizace Praţské matky, Oţivení a Ústav pro ekopolitiku byly i
nadále velkou oporou pro činnost Krocana v oblasti rozvoje pěší dopravy.
- Občané se na nás obrací s dotazy a podněty převáţně v souvislosti s Vysočanskou radiálou,
údrţbou zeleně, nepořádkem na Praze 9, hřištěm Krocínka, Klíčovským lesoparkem a stavem
komunikací na Krocínce především v zimních měsících.
- Krocan uspořádal vánoční besídku pro své členy a přátele.
Při naší činnosti se stále více potýkáme s nedostatkem času a kapacit. Velmi uvítáme zapojení našich
členů v jednotlivých kauzách a aktivitách.

Zpráva o hospodaření o.s. Krocan v roce 2010
V tomto období jsme podali několik ţádostí o grantovou podporu na MČ Praha 9, MHMP a MŢP.
Podařilo se získat grantovou podporu na jednotlivé projekty „Pěší trasy na Praze 9“, „Neděle bez
auta“ a „Klíčovská alej“. Na vlastní činnost Krocana jsme ţádné grantové prostředky nezískali.
Finanční příspěvek 50.000 Kč na činnost jsme opět dostali od společnosti se sídlem na Praze
9, který nám umoţňuje hradit alespoň nejnutnější náklady na naše aktivity. Od soukromých dárců
jsme dostali 2.000 Kč.
Nadále se snaţíme najít finanční prostředky, které by umoţnily zaplacení alespoň jednoho
koordinátora na plný úvazek.

