Tisková zpráva města Dačice ze dne 5. 2. 2015
Mladí v Dačicích diskutovali o kultuře a dali náměty k rekonstrukci MěKS
V úterý 3. února 2015 se v rámci projektu Zdravé město 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 činnost a stav Městského kulturního střediska Dačice a kulturní dění v Dačicích
obecně. Chtěli jsme tímto dát mladých lidem možnost se vyjádřit, co v Dačicích postrádají v rámci
kulturního vyžití“, sdělil k záměru akce starosta Dačic Karel Macků.
O moderování kulatého stolu se postaral Petr Panaš z Ekologického střediska SEVER Litoměřice.
Důležitosti této akce odpovídalo i její obsazení. Byl zde starosta Dačic Karel Macků, místostarosta
Miloš Novák, tajemník Zdislav Páral, ředitel MěKS Oldřich Svoboda, ale také zástupci Odboru kultury
a cestovního ruchu a Odboru dotací a investic Městského úřadu Dačice. Protože byla tato akce
realizována ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR v rámci projektu Nedělám to pro sebe
z programu Mládež v akci, přivítali jsme mezi námi také jejího předsedu Petra Hermanna.
Kulatý stůl se skládal ze dvou částí. V té první, kdy mladí byli rozděleni do třech skupin, byla řešena
kultura ve městě obecně vztažena na současný stav. První skupina definovala silné, slabé stránky a
příležitosti kultury pořádané městem a městskými organizacemi, druhá skupina se zabývala kulturou
pořádanou mimo radnici a třetí skupina pak hodnotila kvalitu informovanosti kulturních akcí. Žáci
měli samozřejmě možnost mezi jednotlivými tématy přecházet a své názory a podněty sdělovat ve
zbylých dvou oblastech. Následovala prezentace výstupů všech tří skupin s vyhodnocením a reakcí
zástupců radnice a MěKS.
Druhá část kulatého stolu byla zaměřena na další možnosti využití prostor MěKS Dačice. Jak sdělil
starosta Dačic Karel Macků: „Město Dačice v současné době připravuje projekt na rekonstrukci
budovy městského kulturního střediska, chtěli jsme proto znát názory mladých, co by si v těchto
prostorách přáli. Protože se bude jednat o velice finančně náročnou investici, budeme čekat na
vhodnou grantovou příležitost. Štěstí přeje připraveným, proto je důležité zpracovat projekt
s předstihem.“ Závěrem akce proběhlo hlasování. Nejčastěji zmiňovaná byla čajovna, dále
rekonstrukce sociálního zařízení a pořízení nových židlí. Mladí by zde uvítali také centrum pro
volnočasové aktivity.
„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. Je vidět,
že když mají mladí občané možnost rozhodovat odpovědně a vidí, že je o jejich názory zájem,
nakonec mnohé překvapí, jak dospělý a rozumný mají pohled na dění kolem sebe. Řada jejich nápadů
by nás dospělé nenapadla. Získanými podněty se na městě určitě budeme zabývat“, uzavřel Karel
Macků.
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