Tisková informace města Dačice
Mladí v Dačicích diskutovali o volnočasových aktivitách a dali náměty
k využití letního kina
V úterý 20. září 2016 se ve Zdravém městě Dačice uskutečnil kulatý stůl s mládeží, u
něhož se sešli žáci a studenti dačických základních a středních škol. Cílem setkání
bylo vyslechnout jejich názory na trávení volného času v Dačicích. Dali jsme mladým
lidem možnost se vyjádřit, co za aktivity pro trávení volného času v Dačicích
postrádají. Důležitost této akce odpovídalo i její obsazení. Byl zde starosta Dačic
Karel Macků, který celou akci moderoval, dále místostarosta Ing. Jiří Baštář, tajemník
Ing. Zdislav Páral, vedoucí Odboru sociálních věcí paní Věra Janáková, z Odboru
financí – vedoucí oddělení školství paní Eliška Strachotová a dále vedoucí oddělení
Kulturního domu Beseda Mgr. Romana Bártů.
Kulatý stůl se skládal ze dvou částí. V té první, proběhla rekapitulace a plnění z
posledního Kulatého stolu s mládeží ze dne 3. 2. 2015, kdy mladí diskutovali nad
rekonstrukcí MěKS Dačice. Dále byla na programu prezentace nízkoprahového
centra „Zastávka“ i s modelovým příkladem, kdy se studenti a žáci mohli vžít do
role pracovnic centra a řešit tak problémy týkající se kyberšikany.
Druhá část kulatého stolu byla zaměřena na vlastní práci žáků a studentů, kteří
dostali dostatečný časový prostor na diskuzi, ve které měly zaznít jak návrhy na
trávení volného času, tak i pochvaly aktivit, které se v Dačicích udály. „Město Dačice
momentálně připravuje různé dotační granty a dále i plán akcí na rok 2017, proto
jsme chtěli znát návrhy mladých, abychom mohli pružněji zareagovat na případnou
realizaci jejich návrhů.“, sdělil starosta Dačic Karel Macků. Závěrem akce proběhlo
hlasování. Nejčastěji zmiňované bylo využití letního kina Dačice a pořádání
hudebních akcí (hlavně Open air). Mladí by zde uvítali také multifunkční halu.
Cílem realizace akce s mladými lidmi je vzbudit jejich zájem o dění kolem sebe a
ukázat jim, že i oni mají možnost toto dění aktivně ovlivňovat. „Díky Zdravému
městu Dačice a podpoře místních škol bylo možné kulatý stůl s mládeží realizovat.
Studenti velmi dobře formulovali a prezentovali své názory, celková atmosféra byla
skvělá. Získanými podněty se na městě určitě budeme zabývat“, uzavřel Karel
Macků.
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