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Pitkovice
• Městská čtvrť na jihovýchodě Prahy spadající pod MČ Praha 22.
• „Městečko Central Group“ – developer zde s přestávkami staví od roku 2002, od roku 2007 zde bylo
postaveno na 500 bytů a 150 rodinných domů.
• 1 677 obyvatel (převážně mladí lidé a rodiny s dětmi).

Pitkovice – občanská vybavenost
• MČ Praha 22 nevlastní v Pitkovicích žádné obecní prostory.
• Obyvatelům Pitkovic je k dispozici jedna mateřská škola (MŠ Hlívová – otevřena 1. 9. 2016), dvě restaurace
(Pitkovická hospoda, Restaurant Cafe Pitkovice) a vinotéka (Modrá Hora - Špejchar).
Pitkovická hospoda
Vinotéka Modrá Hora - Špejchar
Mateřská škola Hlívová

Restaurant Cafe Pitkovice

Pitkovice – památky
• Historicky cennou stavbou je patrový špejchar, ve kterém dnes sídlí vinotéka, a brána s bohatě
tvarovanou a profilovanou římsou z druhé poloviny 18. století. Dále pak dřevěná zvonička z 19. století,
která stojí v blízkosti hasičské zbrojnice v původní zástavbě Pitkovic.
• Pitkovicemi protéká Pitkovický potok, po jehož pravé straně se nachází přírodní rezervace známá
jako Pitkovická stráň. Je porostlá vzácnou květenou, zvláště vyniká koniklec.
Dřevěná zvonička u hasičské zbrojnice

Historický špejchar v ul. K Dálnici

Koniklec

Pitkovice – výstavba
• Na jaře 2017 započala revitalizace parku u dvou malých pitkovických rybníků. Dokončení parku Pitkovické
rybníky je plánováno na jaro 2018.

• V létě 2018 se plánuje otevření specializovaného nestátního zařízení Alzheimer Home – Pitkovice.
• V roce 2018 lze předpokládat pokračování výstavby bytových domů společnosti Central Group.
Park Pitkovické rybníky

Bytový dům od společnosti CG

Alzheimer Home - Pitkovice

Pitkovice – osobnosti
• V Pitkovicích žije Pavel Fischer, kandidát na prezidenta ČR v roce 2018.
• Nemovitost zde vlastní také Jiřina Bohdalová.

Pavel Fischer u voleb v pitkovické MŠ
Jiřina Bohdalová

Spolek Naše Pitkovice
• Založen v březnu 2017 za účelem vytvářet v Pitkovicích živou sousedskou komunitu a dobré místo pro život.
• Na činnosti spolku a přípravách akcí se podílí 25 dobrovolníků, předsedkyní spolku je Daniela Paličková.

• V prvním roce činnosti organizace několika úspěšných akcí – dětský karneval (účast 80 lidí), kolohraní (účast
130 lidí), pitkovické sousedské slavnosti (účast 130 lidí), drakiáda (účast 150 lidí), rozsvícení vánočního
stromu (účast 250 lidí).
• V roce 2018 plánovány další ročníky již zavedených akcí (karneval, sousedské slavnosti, drakiáda, rozsvícení
vánočního stromu) a některé nové akce (úklid parku v rámci akce Ukliďme Česko, fair trade piknik aj.).
Pitkovické slavnosti, září 2017

Drakiáda, říjen 2017

Křest vánočního stromu, prosinec 2017

Kalendář akcí na rok 2018
Kolohraní, květen 2017

• 24. 2. 2018 – dětský karneval (divadlo U22)
• 7. 4. 2018 – ukliďme Česko, ukliďme Pitkovice

Kolohraní, květen 2017

• 12. 5. 2018 – sousedský piknik / kolohraní
• 9. 9. 2018 – Pitkovický chodník
• 13. 10. 2018 – drakiáda

• 10. 11. 2018 – lampionový průvod
• 1. 12. 2018 – rozsvícení vánočního stromečku

Kolohraní, květen 2017

Nadace Via a program Živá komunita
• Nadace Via je nezávislá česká nadace, která od svého založení v roce 1997 podpořila na 4 000
projektů podporující komunity, filantropii a vzdělávání – http://www.nadacevia.cz/o-nadaci-via/.
• Program Živá komunita podporuje lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě.
• Vybraným projektům je v rámci programu poskytnuto 30 000 až 100 000 Kč na realizaci jejich záměru.
• V roce 2017 bylo podpořeno celkem 44 projektů, mezi nimi i projekt „Sejdeme se v parku“, na který
získaly Naše Pitkovice maximální možnou částku ve výši 100 000 Kč.

Sejdeme se v parku
• Projekt reaguje na potřebu vytvořit v Pitkovicích místo pro společné setkávání.
• Konkrétní podoba změn v parku s dětským hřištěm u ulice Strakošová (parc. č. 219/62) vzejde z
veřejné diskuze s občany a ve spolupráci s odborníky a místní samosprávou (1. setkání s veřejností
se uskuteční v sobotu 3. března 2018 od 15 hod. v Restaurant Cafe Pitkovice).
• Slavnostní křest úprav bychom rádi realizovali na 2. ročníku pitkovických sousedských slavností v září
2018.
Zázemí na akci, květen 2017

Část nových Pitkovic – park se hřištěm je uprostřed

Park
Park/prostranství okolo dětského hřiště

Nově vysazený vánoční strom u hřiště, listopad 2017

Pitkovické sousedské slavnosti, září 2017

Sousedské slavnosti, září 2017

Návrh č. 1 – altán a zahradní domek (sklad)

Návrh č. 2 – úprava zeleně
• Výsadba cibulovin, trvalek, okrasných travin.
• Již proběhla konzultace ohledně spolupráce s odborem životního prostředí MČ Praha 22.

Návrh č. 3 – pronájem mobilního WC
• Pronájem mobilního WC v termínu od května do září 2018
• Cena 12.100 Kč vč. týdenního servisu, dodávky náplní a toaletního papíru, pojištění proti krádeži
(dodavatel WC servis s.r.o.), cena z měsíc 2 420 Kč vč. DPH

Návrh č. 4 – pítko
Pítko s kruhovým roštem – cena 28 800 Kč
(reference Pacov)

Pítko s mlžítkem vč. pítka pro psy – cena 63 000 Kč
(reference Ostrava Poruba)

Pítko s nožním ovládáním – cena 33 000 Kč
(reference např. Praha 7)

Kontakt
Naše Pitkovice, z. s.
Předseda, PR: Daniela Paličková

Email: nasepitkovice@gmail.com

www.nasepitkovice.cz, www.facebook.com/nasepitkovice

