Zpráva o činnosti Krocan, o.s. za rok 2012
Občanské sdružení Krocan vzniklo v roce 2005 jako
občanská iniciativa proti výstavbě Vysočanské radiály v úseku
Balabenka - Kbelská.
Posláním Krocan, o.s. je ochrana životního prostředí a krajiny na
katastrálním území Prahy 9. Sdružení vyvíjí činnost zaměřenou k
ochraně přirozených i zákonných práv a zájmů místních obyvatel.
www.krocanos.cz
E_mail: radiala@seznam.cz
Adresa: Pod Krocínkou 6, Praha 9, 190 00
Rada sdružení: předseda - Josef Rauvolf, místopředseda - Dana Balcarová,
tajemník - Renata Klusáková, Hana Hačecká, Jana Chrdlová
Úvod
Od roku 2006 jsme se na základě podnětů svých členů a občanů Prahy 9 začali zaměřovat
na širší ochranu životního prostředí a kvality života na Praze 9. Od roku 2008 se více
soustřeďujeme na realizace projektů, ve kterých se snažíme dosáhnout konkrétních
výsledků.

Nosná témata naší činnosti v roce 2012
Výstavba a rozvoj
Sledujeme změny v Územním plánu hl.m.Prahy a přípravy Metropolitního plánu. Sledujeme
stavební záměry na území Prahy 9 a vyvíjíme tlak na vedení radnice, aby předkládalo
záměry rozvoje veřejností k projednání.
Připomínkovali jsme projekt Odkolek a sledovali jeho vývoj. Prosazovali jsme úpravu
křižovatky Klíčov I., v únoru Krocan vyzval radního Holečka k realizaci Okružní křižovatky
Klíčov I., v červnu pak inicioval petici Za urychlené řešení křižovatky Klíčov I.
Přesvědčovali jsme naše radní o významu a funkci nám. OSN, poté jsme iniciovali petici
„Ne zastavění náměstí OSN“.
Na setkání občanských iniciativ Prahy 9 s občany jsme vydali společné prohlášení, na
němž se shodly občanské iniciativy Sokol Prosek, Krocan, SOS Střížkov, Záchrana
Proseka,Trojmezní a Hrdlořezská zvonička, pro přiblížení aspoň jedna citace:„Vadí nám, jak
jsou na prvním místě zájmy developerů, a zájmy občanů na místě posledním.“
Krocan podal v rámci územního řízení o dostavbě budovy AutoKelly připomínku k zářící
reklamě, vadí nám světelné znečištění vlivem intenzivního nasvícení mimořádně velké
reklamní plochy na budově firmy AutoKelly. Krocan nesouhlasí s konečnou podobou
projektu Parter Starý Prosek, naše připomínky nebyly brány na zřetel, přesto, že jsme byli
partnery projektu.
Ochrana zeleně - Revitalizace Klíčovského parku
V roce 2012 byl proveden postřik proti klíněnce, vyměněny poškozené lavičky a podařilo se
zajistit dobrovolníky z firmem Hewlett-Packard a Wüstenrot na shrabání listí kaštanů. S
jeho odvozem se pojily problémy v komunikaci se zástupci MČ Prahy 9 a firmou Hortus.
Situaci vyhrotil neodborný a necitlivý způsob odklizení pohrabaného listí z Klíčovské aleje,
Městská firma Hortus listí shrábla buldozerem a výrazně tak zhoršila podmínky kaštanů
v aleji. Stejná firma koncem června 2012 zdevastovala část lesoparku v části U Rotta, kde
těžkou technikou vyčistila nejbujnější a nejhůře přístupné území až na hlínu.

Doprava a ovzduší
Podporujeme pěší dopravu. Monitorujeme kvalitu ovzduší na nám. OSN. Díky společnému
tlaku na TSK byly opraveny ulice Pod Krocínkou a Na Krocínce. Usilujeme u řešení pěšího
přístupu pro kočárky z Vysočan na Krocínku.
Podali jsme podnět k řešení krátkého intervalu pro chodce na světelně řízeném přechodu
ve východní části nám. OSN.
Informujeme o dlouhodobě špatné kvalitě ovzduší na nám. OSN, žádali jsme úřad o
informování a osvětu při výskytu smogu.
Osvěta environmentálních témat
Připravili jsme aktivity na podporu pěší dopravy pro akci Mikroklima 2012 určené pro ZŠ a
SŠ z Prahy 9 a občany Prahy. Na podzim jsme oslavili Svátek stromů v Klíčovském
lesoparku, kde jsme se věnovali tématu ochrany zeleně, ptactva a drobné zvěře. O
tématech jsme informovali na našem novém webu Krocanos.cz
Krocan říká ne vyvádění majetku!
Radnice Prahy 9 se pokouší o převody nemovitostí na své akciové společnosti – tyto
kroky v sobě ovšem skrývají reálné nebezpečí toho, že majetek městské části bude
vyveden a skončí v soukromých rukách.
Spolupráce
Spolupracujeme se všemi, se kterými spolupracovat lze. Dlouhodobou snahou Krocana je
otevřenost ke spolupráci a výměně informací se všemi, kteří se zabývají kvalitou života na
Praze 9, resp. v celé Praze.
- S Radnicí Prahy 9 spolupráce dlouhodobě vázne. Problémy vznikají především
v komunikaci a jsou způsobeny spíše radničním chaosem, než špatnou vůlí úředníků
a politiků. U radničních politiků a zastupitelů stále převládá přesvědčení, že mají
mandát za občany rozhodovat dle svého osobního názoru, že vědí, co je pro
obyvatele dobré.
- Pokračovali jsme ve spolupráci s občanskými iniciativami Prahy 9
- Profesionální nevládní organizace jsou pro naši činnost velkou oporou, jsou to
především o.s. Pražské matky, Oživení, Arnika, AUTO*MAT, Ekologický právní
servis, Nadace VIA a platforma Zelený kruh
- Občané se na nás obrací s dotazy a podněty v souvislosti údržbou a kácením zeleně,
nekvalitou komunikací a nepořádkem na Praze 9, zajímají se o vznikající či
plánované stavby na území Prahy 9. Čím dál častěji se na nás obyvatele Prahy 9
obrací s vlastní iniciativou, chtějí poradit, jak mohou udělat něco sami.
-

Uvítáme zapojení našich členů i nečlenů v jednotlivých krocaních kauzách a
aktivitách.

Zpráva o hospodaření o.s. Krocan v roce 2012
V tomto období jsme podali několik žádostí o grantovou podporu na MČ Praha 9, MHMP a
MŽP. Podařilo se získat grantovou podporu pouze na akci Svátek stromů v Klíčovském
parku od MČ P9. Na vlastní činnost Krocana jsme žádné grantové prostředky nezískali.
Finanční příspěvek 35.000 Kč na činnost jsme opět dostali od společnosti se sídlem na
Praze 9, který nám umožňuje hradit alespoň nejnutnější náklady na naše aktivity. Od
soukromých dárců jsme dostali 5.000 Kč.
Nadále se snažíme najít finanční prostředky, které by umožnily zaplacení
alespoň jednoho administrátora na poloviční úvazek

Finanční zpráva o hospodaření v roce 2012
Daňové přiznání za rok 2012 bylo v řádném termínu podáno na Finanční úřad pro Prahu 9.
Protože nejsme organizace založená za účelem podnikání, jsme dle § 34, odst. 3 zproštěni
daňové povinnosti.
Sdružení má zřízen samostatný bankovní účet u ČSOB a. s. Poštovni Spořitelny od
26.2.2010, číslo účtu: 235638017/03 00
Příjmy
Příjmem za rok 2012 bylo 70 000 Kč. Tento příjem tvořila úhrada smlouvy o spolupráci,
výši 35.000,- Kč. Obdrželi jsme grant od MČ Praha 9 ve výši 30.000Kč na akci Svátek
stromů. Na činnost nám přispěli soukromí dárci v celkové výši 5.000Kč
Na účtu nám z roku 2011 zůstalo 18 888 Kč.
V roce 2011 a 2012 jsme žádali o granty na MŽP, MHMP, MČ P9 a Nadaci Partnerství.
Obdrželi jsme pouze grant od MČ Praha 9 na akci Svatek stromů (realizace - podzim 2012).
Výdaje
Získané prostředky byly čerpány
a) k plnění projektu Svátek stromů dle grantové žádosti
b) k úhradě části služeb za administraci činnosti Krocan
c) na administraci a správu internetových stránek Krocanos.cz
d) na výdaje v souvislosti s účastí na akci Mikroklima a dalších aktivit Krocana
Výhled
Finanční prostředky, které byly v roce 2012 rozděleny na projekty nevládních organizací,
jsou velmi omezené. Krocan má malé šance se svými žádostmi v grantovém řízení uspět.

