Nadace Via podporuje ve svém programu Živá komunita projekty, které chtějí vylepšit veřejný prostor a utužit mezilidské vztahy
v sousedských komunitách. Neziskové organizace nebo skupiny minimálně tří lidí mohou získat finanční granty například na oživení
veřejného prostoru, vybudování sousedských komunitních center, komunitních zahrad nebo na projekty zaměřené na obnovu krajiny.
Aktuálně je možné v rámci programu Živá komunita získat grant ve výši 20 000 až 80 000 korun. Finanční prostředky se jednotlivým
komunitám udělují i díky přispění Nadace Jablotron.
Pro Pitkovice získal na konci roku 2017 spolek Naše Pitkovice grant ve výši 100 000 korun na oživení veřejného prostoru. Finance
by měly být v rámci dotace proinvestovány do konce října roku 2018.

SEJDEME SE V PARKU
Sejdeme se v parku aneb Oživme veřejný
prostor v „centrálním parku“ u hřiště v ulici Strakošová. V parku, který je obyvateli
Pitkovic nejvíce navštěvovaný. A to nejen
rodiči s dětmi kvůli dětskému hřišti, ale
díky své poloze v centru Nových Pitkovic
také mladými i staršími lidmi a pejskaři,
kteří chodí do parku na procházku.

První setkání a plánování
První veřejné setkání a plánování k projektu proběhlo v sobotu 3. března 2018
odpoledne. Společně s místními architekty
proběhla krátká obhlídka místa a následoval přesun do restaurace Cafe Pitkovice,
kde se živě diskutovalo nad charakterem
daného místa a potřebami místních obyvatel. Nejdříve ve skupinkách, poté se všechny nápady zapsaly na tabuli, aby se mohlo

hlasovat o návrhu, který účastníci setkání
preferují nejvíce.
Škála námětů byla velmi pestrá, od trampolíny po grilování až po rozšíření mobiliáře dětského hřiště. Zazněly také náměty
na vybudování veřejné knihovny či komunitní zahrady. Nejvíce hlasů získala možnost posezení ve skupině a posezení dětí
ve stínu. Zvítězil proto záměr vybudovat
dřevěný altánek, který poslouží všem věkovým skupinám a v létě v parku poskytne
tolik chybějící stín.

Návrh a povolení
s umístěním stavby
Vypracování návrhu se ujal Ing. Stanislav Běhal, jeden z účastníků společného plánování,
který je současně architekt. S detailní doku-

15. srpna 2018 od 18 hodin
Cafe Pitkovice
mentací pak následovaly schůzky na radnici
MČ Praha 22, na jejíchž pozemcích by se měl
altánek stavět. Bylo nutné návrh projednat
se zástupci Rady MČ, s odborem výstavby
a odborem životního prostředí a dopravy. Na
základě konzultací jsme potom za Naše Pitkovice získali v červnu souhlas s umístěním
stavby na obecním pozemku.

Druhé setkání
a finalizace plánu

!

Na středu 15. srpna 2018 od 18 hodin
se chystá v Cafe Pitkovice druhé veřejné plánování, na němž bude představen
návrh altánku, rozpočet pro odborné práce
a zajištění materiálu pro svatbu altánku,
ale dojde i na dotazy lidí, kteří se neúčastnili prvního projednávání.

Spolek Naše Pitkovice vznikl v únoru 2017 jako nezisková a nepolitická organizace s posláním
vytvářet v Pitkovicích lepší místo pro život. Chtěli bychom, aby se lidé v Pitkovicích navzájem
znali a měli možnost k pravidelnému setkávání. Vedle organizování nejrůznějších akcí usilujeme
o otevřenou komunikaci s radnicí a s třetími stranami, abychom přispěli ke zlepšení životních
podmínek občanů Pitkovic. Více informací na stránkách www.nasepitkovice.cz.

