
Co nás do konce školního roku čeká

Stejně jako v loňském roce, i letos 
se připojí OZDM k oslavě Dne 
země. Snímky: Milan

V březnu zvou pedagogové 
Střediska volného času na-

příklad na folklorní akce souvi-
sející s vynášením Mařeny jako 
symbolu zimy (12. března – vý-
roby Mařen v SVČ na Jaselské 
od 15 hodin a 13. března jejich 

vynášení a pálení – také od 15 
hodin). Výroby z květin budou 
provázet Květnou neděli 20. 
března a poté bude následovat 
Velikonoční zvykosloví (pro ma-
teřské školy 21. března na Ja-
selské a pro základní školy 22. 

a 23. 3. tamtéž). Duben přinese 
obnovenou premiéru akce, kte-
rá navazuje na někdejší Pohád-
kové domečky. Tato novinka se 
ponese Na křídlech motýlích a 
uskuteční se v sobotu 16. dub-
na odpoledne.  Milan

Společná fotografie členů OZDM vznikla v loňském roce při zasedání na 
téma Evropská unie. 

Náš mládežnický parlament 
dlouhou dobu používal 

logo, které souviselo s jednot-
ným grafickým stylem celého 
Střediska volného času. Nastal 
čas to přehodnotit a pohléd-
nout se po novém výtvarném a 
grafickém zpracování. Tak aby 
nebylo logo zaměnitelné s žád-
ným jiným, aby nás reprezen-
tovalo a odkazovalo na to, že 
reprezentujeme i Opavu jako 
město. Práce na novém repre-
zentativním symbolu OZDM se 
ujal David Horný a vytvořil už 
dvě podoby. Proto dáváme ke 
zvážení, která z nich bude na-
konec ta vítězná. Konečná po-
doba loga nás bude reprezen-
tovat například na materiálech 
k projektu Napříč s Evropskou 
unií (viz následující strana).

� Milan
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Úvodník předsedkyně
Když mi Milan pověděl, že 
zase začne OZDM vydávat 
noviny, byla jsem ráda, že 
jsem se toho ještě dožila. 
Vzhledem k tomu, že jsem 
mohla být u vzniku  předcho-
zích novin vydávaných ještě, 
když koordinátorkou byla Ver-
ča. Poslední noviny se jme-
novaly „Naše listí“ a na jejich 
vzniku se podílel celý tým lidí, 

jehož součástí bylo spoustu 
dnes již bývalých zastupitelů, 
což je hlavní důvod, proč no-
viny přestaly vycházet. Dnes 
už jsou ale v zastupitelstvu 
noví lidé a proto máme i nové 
noviny. Doufám, že se vám 
budou líbit.  Kája

Dovětek koordinátora
Taky věřím, že tento list (spíš 
než noviny) bude mít své po-

kračovatele a hlavně, že se 
po jeho přečtení vzedme vlna 
zájmu o psaní a že příští číslo 
bude dvakrát či vícekrát roz-
sáhlejší. Bylo by pěkné mít 
noviny, ve kterých můžeme in-
formovat o tom, co bylo a co se 
chystá. Takže sbíráme podně-
ty na nové články a přijímáme 
nové členy redakce nebo také 
nové správce webu a faceboo-
kové skupiny! Milan

Pět zasedání a další akce. 
Takový je plán na druhé 

pololetí tohoto školního roku. 
Hned dvě témata přijdou na 
řadu v březnu. 

První z nich bude probírat 
téma Podnikání v Opavě a 
zvolili jsme pro něj netradiční 
dobu. Sobotu 5. března. Na-
ráží to sice na riziko, že přijde 
méně účastníků, za to snad 
bude jednání intenzivnější. 
Hlavním bodem bude přípra-
va grantu na spolufinancování 
projektu Napříč s EU a také 

představení Business Heroes, 
kterého se zhostí zastupitelka 
a jedna z tvůrkyní „inkubátoru“ 
pro mladé podnikatele Olga 
Pavlíčková. 

Další březnové zasedání se 
bude 31. 3. zabývat tématem 
Participace mládeže. Připra-
vují ho Míša Škrbelová a Kája 
Konarská a chystají mnohá 
překvapení. 

Do konce roku nám pak 
ještě zbývá téma Zdravotnic-
tví (to si vzali za své Tereza 
Marulevová, Venda Branišová 

a Verča Urbancová) a Opa-
va jako město kultury (Vendy 
Petrželová a Katka Bořucká). 
Stále ještě zbývá rozhodnout  
o posledním tématu. 

Mezi návrhy byla například 

Inkluze nebo Nezávislost a ob-
jektivita médií. Kromě běžných 
zasedání nás čeká také Den 
země 17. dubna a možná ješ-
tě úklid v rámci akce Ukliďme 
Česko 16. dubna.�� Milan



Opava bude diskutovat o vystoupení 
Británie z Evropské unie
Pokud byste chtěli vědět, 

co se skrývá za tajemným 
slovem brexit, máme pro vás 
řešení. Opavské zastupitelstvo 
dětí a mládeže si toto téma vy-
bralo pro své diskusní fórum  
v květnu v rámci cyklu Napříč  
s Evropskou unií. 

Jde o projekt zaměřený na 
strukturovaný dialog mládeže 
na otázky související s Ev-
ropskou unií. Brexit přinese 
témata jako vystoupení Velké 
Británie z Evropské unie, hroz-
ba opuštění EU ze strany další 
států a další problematiku. Pří-
pravy na první velký společný 
projekt krajských mládežnic-
kých samospráv jsme zahájili 
na zasedání Parlamentu dětí 
a mádeže Moravskoslezského 
kraje (PDM MSK) v Ostravě 
12. února. Schůzky se účast-
nili zástupci Ostravy, Kopřivni-
ce, Karviné, Orlové, Vratimova  

Ostravského zasedání krajského parlamentu se účastnili i zástupci 
OZDM. Snímky: Milan

Městský rozpočet, to je 
vlastně takové domácí 

hospodaření, jen s více nulami 
a strukturovanějšími položka-
mi. Tak by se ve zkratce dal vy-
stihnout hlavní poznatek, který 
si mohli členové OZDM odnést 
ze zasedání na téma Rozpočet 
města. Uskutečnilo se 25. led-
na 2016 v zasedací místnosti 
rady města na Hlásce.  Ačkoliv 
téma nepůsobilo jednoduše a 
pro mnohé ani přitažlivě, nako-
nec zasedání poskytlo vcelku 
jasný vhled do tajů hospoda-
ření města. Přípravný tým vedl 
a táhl místopředseda Jakub 
Mrázek. Na tvorbě prezentace 

a seznamovací hry pracoval 
Tomáš Tesařík, simulační hru 
ve spolupráci s hosty z odboru 
finančního a rozpočtového or-
ganizoval Matěj Mačuga a ná-
pady taky přispěl Aleš Hrk.

Jako hosty jsme si pozvali Mi-
roslava Drösslera, vedoucího 
odboru finančního a rozpočto-
vého a Lenku Grigarovou, kte-
rá v rámci tohoto odboru vede 
oddělení rozpočtu. Takže jistě 
povolanější a do problematiky 
zasvěcenější hosty jsme ani 
mít nemohli.

Lenka Grygarová nám po-
mohla už při přípravě simu-
alční hry, která vznikala trošku 

Mladí zastupitelé sestavovali rozpočet města

překotně až na místě, ale na-
konec poskytla zajímavý záži-
tek všem zúčastněným. Čtyři 
skupiny prezentovaly rozpočty 
sestavené pro fiktivní město 
o 60 tisících obyvatelích. Ně-
která kritéra na straně příjmů 
byla jasně daná (příjem na 1 
obyvatele ve výši 9 000 korun) 
a další záležela na politickém 
rozhodnutí konkrétního města 
(např. poplatky za odpad a za 
psy).

Při prezentování jednotli-
vých nápadů padala i zajímavá 
stanoviska a postoje: zástupci 
jednoho z měst úplně zruši-
li hazard a příjmy získávali  
z břidlicového dolu. Občas tu 

i tam jednotlivé týmy ustřeli-
ly například v nákladech na 
personální záležitosti (provoz 
městského úřadu) či v podpoře 
sportů, ale to byly jen ojedinělé 
případy.

Hosté ocenili vcelku reál-
ně nasimulovaný průběh hry, 
střízlivé uvažování zástupců 
jednotlivých týmů a pochopení 
principů tvorby vyrovnaného 
městského rozpočtu.

Po obědové pauze se roz-
vinula velká debata o nákla-
dech na provozování krytého 
bazénu, koupaliště i zimního 
stadionu a diskutovalo se také 
o ledové ploše na Horním ná-
městí.  Milan

Na lednové zasedání přijali pozvání i vedoucí odboru Finančního a 
rozpočtového Miroslav Drössler (vlevo) a Lenka Grigarová, která v rámci 
odboru vede oddělení rozpočtu. Snímky: Milan

Mladí zastupitelé sestavovali na lednovém zasedání rozpočet města. 

a Opavy. Opavské zastupitel-
stvo reprezentovali David Hor-
ný a Jakub Mrázek. 

Jak to viděli sami účastníci? 
„Mé první krajské zasedání 
mě ohromně zaujalo. Výborný 

kolektiv a vše dobře naplá-
nované. Neodešel jsem jen 
s dobrou náladou, ale také  
s ponaučením do příštích 
opavských a krajských setká-
ní,“ uvedl David Horný, sta-

ronový člen OZDM, který se 
do práce mládežnického par-
lamentu zapojil ještě za časů 
Kateřiny Havláskové. Ujal se 
také v současné době tvorby 
nového loga OZDM, které bu-
deme potřebovat nejen v sou-
vislosti tímto projektem. Jaká 
témata představí jednotlivé 
parlamenty? Bude to například 
uprchlická krize, vztahy EU  
a Ruska a další.

Opavská část projektu 
proběhne 13. května. Místo  
a čas konání diskusního fóra 
bude ještě upřesněno. Už nyní 
bychom ale rádi pozvali pře-
devším studenty, mladé lidi  
i širokou veřejnost, aby přišli 
diskutovat na toto ožehavé  
a zajímavé téma. Přijedou 
i hosté, jednak zastánci vy-
stoupení VB z Evropské unie  
a také obhájci zachování ce-
listvosti unie.  Milan


