TISKOVÁ ZPRÁVA
Lidé v Pečkách rozhodli! Participativní kampaň přinesla lidem,
co chtějí, a radnici řadu dalších podnětů k rozvoji města.
Pečky, 3. června 2019 – Oprava věžních hodin Jubilejního chrámu Mistra Jana Husa
a Workoutové hřiště, to jsou 2 nápady, které s koncem minulého týdne zvítězily
ve veřejném hlasování projektu Lepší Pečky! Již ve fázi zasílání nápadů ležela tato
2 témata na srdci vícero občanům a veřejné hlasování následně odhalilo, že za nimi
stojí opravdu velká komunita, které není lhostejné, jak vypadá město, kde žije, a chce
se podílet na jeho změně. Veřejnost rozhodovala v období 15. až 31. května dohromady
mezi 14 schválenými nápady. Do veřejného hlasování se zapojila značná část obyvatel
města. Celkem hlasovalo 418 lidí, tj. 9,08 % obyvatel města.
Každý hlasující mohl v rámci svého hlasování udělit až 3 kladné hlasy jednomu či více
nápadům a 1 záporný hlas. Bylo čistě na hlasujícím, jak rozdělí kladné hlasy či zda vůbec
udělí hlas záporný. Největší kladné podpory, kromě již dvěma výše uvedeným nápadům,
se dostalo dále Letnímu kinu, Obnově sáňkovačky – sáňkovacího kopce a Pečeckému
kulturnímu létu. Zajímavé také je, které nápady se ukázaly díky záporným hlasům jako velmi
kontroverzní. Svůj záporný hlas uplatnilo celkem 166 hlasujících, což je zhruba 40%. Nejvíce
kontroverzními se tak staly nápady Tematická socha města Pečky, Free Wi-Fi a Pečecké
vepřové hody. Podrobné statistiky udělených hlasů naleznete na webové stránce projektu
https://www.lepsimisto.cz/lepsi-pecky/.
„Jsem nadšená z jednoznačné podpory nápadů jako jsou oprava věžních hodin či workout –
mnoho pozitivních hlasů a prakticky žádný nesouhlas. Z čeho mám snad ještě větší radost je
míra zapojení obyvatel. Na veřejná jednání zastupitelstva chodí v průměru 10 občanů, a tak
nyní moc děkuji všem, co se zapojili a hlasovali, za to, že jste nám ukázali, že vám není
lhostejné, kam se budou Pečky rozvíjet, “ uvedla Blanka Kozáková, místostarostka.
Během následujících měsíců se tak město Pečky stane o něco lepším místem k životu.
Skutečným završením projektu pak bude slavnostní předání realizovaných vítězných nápadů
občanům k užívání. To lze očekávat vzhledem k typu nápadů do prosince tohoto roku. A jaká
bude budoucnost ostatních nápadů, o kterých veřejnost hlasovala? O tom Vás budeme
informovat v dalších číslech Pečeckého zpravodaje.
Realizaci vítězných nápadů financuje město Pečky. Organizaci projektu financuje město
Pečky, spolu s MAS Podlipansko, o.p.s. a firmou KENAST, s.r.o. Především díky nim tento
projekt rezonuje a hýbe nejen městem, ale i blízkým okolím.
Děkujeme, že se podílíte na lepším městě tam, kde bydlíte, kde pracujete, kde žijete.
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