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Vážení spoluobčané,
čas dovolených a prázdnin utekl jako každoročně rychleji, než bychom chtěli, a jak s oblibou
říkám v srpnu, blíží se nám Vánoce.
Letošní rok byl pro obec rokem dotačně nepříliš úspěšným. Podali jsme dvě žádosti a ani
jedna neuspěla. Proč? To jsem už psal. Stát neumí nastavit dotace tak, aby byly atraktivní pro
obce a města. Potom se předseda vlády diví, že máme na kontech obcí 30 miliard korun. My
máme zpracovány projekty – projektové dokumentace tak, že jsme schopni utratit na investicích 100-150 miliónů korun do tří let. Máme peníze na spolufinancování. Dobře ale víme, že
místní komunikace, rozpadající se kulturní dům, nebo rozšíření kapacity čističky odpadních
vod mají přednost. Využiji tedy všech legálních prostředků, abych pro Otice peníze dostal.
Na druhou stranu jsme byli úspěšní v řadě soutěží a vítězství ve Vesnici roku 2019 v našem
kraji nám přineslo 1,25 miliónu korun. Rozdělili jsme 100 000,- korun spolkům, které byly nejaktivnější. Nejen v tomto roce, ale trvale se věnují mládeži. Věřím, že toto obohacení rozpočtů spolků se projeví na jejich aktivitě.
Máme spoustu plánů na další rok, nebo spíš na několik let dopředu. Stačí se podívat do rozpočtu obce. Na investice je vyčleněno 32 miliónů korun z celkového rozpočtu 53 miliónů.
Záležet bude opravdu jen na tom, jak uspějeme ve výzvách. Pokud uděláme jednu (jakoukoli) akci a pokud alespoň zahájíme opravu kulturního dům, bude důvod ke spokojenosti
a radosti.
V Oticích nám vznikají další kulturní a sportovní příležitosti. Nově je registrován Tenisový
klub Otice. Parta mladých nadšenců, která udělala obrovský kus práce na tenisových kurtech
u kuželny. Nová paní ředitelka školy iniciovala vznik tanečního kroužku, což by mohla být
cesta mimořádně úspěšná. Myslím, že mohu dětem z tohoto kroužku slíbit podporu svou
i zastupitelů.
Máme před sebou kromě investičních akcí i spoustu úkolů v oblasti životního prostředí, kultury, sportu a dalším posunu v modernizaci provozu obce a jejího úřadu.
Blíží se doba, kdy cena likvidace odpadů bude obrovská. Kdo nebude třídit, bude platit. Nechceme, aby došlo k šoku, a proto se připravujeme už nyní. Kdo nechce, nemusí, ale ať následně nechodí žádat o úlevy. Několik rodin nemělo zájem o kompostéry… a pak přišly, že
zájem mají. Mnohdy bylo pozdě. Neopakujme chyby. Proto chceme dotačně uspět a pořídit
popelnice na tříděný papír a plasty (s možností přidávat drobný kov a kartony). Připravujeme
nádoby na oleje. Jejich likvidace spláchnutím do obecní splaškové kanalizace je neekologická, ale taky je hazardem s funkčností čističky. Pokud dojde k poruše čističky velkého rozsahu,
nepomůže nikomu odvolávat se na smlouvy… toho by si měl být každý občan vědom.
Důkazem, že likvidace odpadů bude problém, je navýšení ceny za dovoz štěpky do kompostárny v Opavě. Ta se zvedá na tuně o bezmála 500,-Kč od 1. 1. 2020. Proto budeme zavádět od nového roku nová pravidla. Zelený odpad bude muset být tříděn. Zvlášť čistá posekaná tráva, listí a zvlášť ostatní materiál. Netříděný odpad nebudeme moci odebírat, abychom
poplatky za odpady nemuseli navyšovat. My občané se musíme rozhodnout, kterou cestou
jít. Výjimky nebudou.
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Chceme usnadnit chod úřadu vůči občanům. Je naprosto zbytečné, aby občan chodil na úřad
platit poplatky několikrát do roka. Zavedeme systém, kdy:
• se stočné bude platit - maximálně 2x do roka
• prodej pytlů na tříděný odpad bude limitován minimálním množstvím 10 kusů.
• není důvod honit Vás na úřad častěji, když jsou počítačové programy, které umožňují propojit banku s úřadem a vše řešit jednodušeji. Není důvod dělat zbytečnou administrativu.
• pokoušíme se zajistit pro obec platební terminál, abyste nemuseli stát na úřadu v řadě. Výsledek je sice nejistý, ale pokoušet se budeme.
K většímu komfortu si ale můžete přispět sami. Proč neplatit poplatky obci z domova, přes
internet nebo telefon? Vyzývám však především mladší spoluobčany, aby pomohli starším
s platbami přes internet.
Nově lze použít tuto službu státu: https://obcan.portal.gov.cz . Nemá smysl psát, když si můžete odkaz sami prohlédnout. Jde o další alternativu.
Přejdeme během několika týdnů až měsíců na nové systémy v provozu obce, jak jsem uvedl.
To znamená, že nové systémy musíme tzv. „nakrmit“ daty, což představuje obrovskou zátěž
pro celý úřad, pro všechny zaměstnance. Vše, co bylo doposud vedeno v sešitech, na papírech a několika místech, musíme přenést do počítačů. Každé jméno a příjmení, data narození, bydliště a podobně. Proto budeme nuceni omezovat provoz úřadu na minimum. Firma, která poskytuje programy, stojí velké peníze, takže se budeme snažit, aby byl převod co
nejrychlejší. Za omezení provozu úřadu se předem omlouvám, ale nemáme jinou možnost
a nebudeme jediným úřadem, který tyto přechodné problémy bude mít.
Novinky jsou i v dalších oblastech. Například povinné čipování psů. Obec mohla toto opatření už dávno zavést, ale nechtěli jsme jít nad rámec zákona. Od 1. ledna 2020 je však tato
povinnost dána zákonem. Pokud Váš pes nebude mít čip a současně nebude očkován proti
vzteklině, zaděláváte si na velký problém, který může být řešen nejen policií, ale taky soudem.
Obec reagovala na novelu zákona o místních poplatcích a to novou obecně závaznou vyhláškou. Některé poplatky jsme upravili tak, aby odpovídaly realitě, jiné jsme snížili, abychom
podpořili společenský život. Úplné znění obecně závazné vyhlášky najdete na jiném místě
zpravodaje.
Vážení spoluobčané, čeká nás v novém roce spousta výzev a úkolů. Máme plány, jak učinit
žití v Oticích ještě příjemnější. Bez společného úsilí to ale nepůjde, pokud se nezapojí většina
občanů. Pár lidí z komisí a výborů nic moc nezmůže. Nedělejme si z Otic noclehárnu.
K tomu, aby se nám vše dařilo, aby byly Otice čím dál lepší, Vám přeji do nového roku
hodně zdraví. Přeji Vám příjemné prožití Vánočních svátků, dospělým radost z radosti
dětí, kterým plníme jejich sny. Věřím, že rok 2020 bude pro nás všechny rokem úspěšným. Těším se na společná setkání u adventního věnce.
S úctou Vladimír Tancík
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Úřední hodiny v době Vánočních svátků

Zahradní odpad bude od roku 2020
tříděn na tři kategorie:

den

úřední hodiny

den

úřední hodiny

23. 12. 2019

08:00–14:00

27. 12. 2019

zavřeno

30. 12. 2019

08:00–14:00

2. a 3. 1. 2020

zavřeno

Občan, který přiveze netříděný odpad,
nebude obsloužen.

Kam posílat platby na účty obcí?
1. Stočné, poplatek za psy a ostatní platby, včetně plateb dle nové OZV č.1/2019 a platby dle
dohody se zaměstnanci obce plaťte: na účet číslo: 1851576379/0800. Variabilní symbol:
číslo popisné (z Vaší adresy).
2. Poplatek za vývoz komunálního odpadu plaťte: na účet číslo: 35 - 1851576379/0800
Pokud někdo platby poplete, neuvede číslo popisné a podobně, nemůže očekávat, že obec
bude pátrat po adresátovi. Budeme považovat platbu za neprovedenou a budeme ji vést
jako dluh vůči obci. Proto v případě omylu přijděte toto oznámit neprodleně po špatném
zadání platby.

Sběr odpadů v roce 2020
Vážení spoluobčané, sběr odpadů všech kategorií bude probíhat stejně jako v roce 2019
s tím, že musíme třídit a odevzdávat odpad pečlivěji.
Komunální odpad – termíny se nemění a odpad bude svážen vždy v sudý týden v úterý.
Separovaný odpad – modré a žluté pytle s nápisem Otice se budou svážet 1 x do měsíce,
vždy poslední středu v měsíci, viz. tabulka. Cena pytle činí 10,- Kč.
29. 1.

26. 2.

25. 3.

29.4.

27. 5.

24. 6.

29. 7.

26. 8.

30. 9.

28.10.

25. 11.

30. 12.

Zahradní odpad – je zpoplatněn dle Ceníku obecního úřadu a cena kupónu činí 300,-Kč.
V ceně je zahrnuto umístění zeleného odpadu do kontejnerů přistavovaných za obecní úřad
+ uložení větví u ČOV. Pokud občan nemá zaplacen poplatek za kupón na celý zelený odpad, může si koupit roční kupón na ukládání větví u ČOV za 100,-Kč nebo jednorázový kupón
na uložení zahradního odpadu za cenu 40,-Kč za jedno uložení do kontejneru. Ceny jsou zveřejněny v Ceníku obecního úřadu v Oticích.
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1. Strojně sekaná tráva do délky stébla 20 cm, listí, měkké plevele do délky 20 cm, ovocné
a zeleninové zbytky (malé, spadlé ovoce, staré brambory….).
2. Tenké a tvrdé bylinné rostliny – keře rajčat, slunečnice, větvičky stromů do průměru 1 cm.
3. Větve s průměrem nad 1 cm – budou odebírány jen ČOV.

Termíny sběru zahradního odpadu jsou v tabulce:
4. 4.

13. 6.

8. 8.

10. 10.

18. 4.

27. 6.

22. 8.

24. 10.

2. 5.

11. 7.

5. 9.

7. 11.

16. 5.

25. 7.

12. 9.

21. 11.

30. 5.

jedná se vždy o sobotní termín

Nebezpečný odpad – sběr bude proveden 2x za rok. Technické služby Opava na odstavné
ploše ulice K Rybníčkům budou od 15.do17.hodiny vybírat nebezpečný odpad, kterým jsou:
• obaly a zbytky nebezpečných látek,
• absorpční činidla, filtrační materiál-olejové filtry,
• čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami,
• rozpouštědla, kyseliny, zásady – louhy, fotochemikálie, pesticidy, insekticidy, barvy a lepidla,
pryskyřice, léčiva.
Termíny sběru nebezpečného odpadu jsou v tabulce:
22. dubna 2020

14. října 2020

Velkoobjemový odpad – sběr bude proveden opět 2 za rok do kontejnerů za obecním úřadem a bude probíhat vždy v sobotu od 7.do 12.hodiny.
Do kontejneru patří: nábytek, koberce, elektro odpad, kola, kočárky.
Do kontejneru nepatří a nebude přebírán: sklo, separovaný odpad (plast a papír), nebezpečný odpad, stavební suť a pneumatiky.
Termíny sběru velkoobjemového odpadu jsou v tabulce:
18. dubna 2020

10. října 2020
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Odpadové hospodářství v roce
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za zodpovědný přístup k třídění a likvidaci odpadů. Toto poděkování nepatří všem občanům Otic, ale nepochybně převážné většině z nás, kteří třídí a chovají
se rozumně. V roce nás čeká několik změn. Některé drobné změny se týkají poplatků a najdete je
v ceníku. Jiné se týkají třídění a svozu odpadů.
Zelený odpad - v roce 2020 musíme upravit systém v třídění zeleného odpadu. Cena za tunu odpadu dováženého na kompostárnu se zněkolikanásobila. Protože nechceme zdražovat, musíme
nastavit systém, který by nám umožnil část odpadu zpracovávat v obci. Proto Vás žádám, abyste
odpad třídili tak, jak je popsáno v kapitole věnované odpadu.
Větve – v obci máme systém, kdy se velké větve vozí k další likvidaci na ČOVku. Někteří spoluobčané asi nepoznají rozdíl mezi větví a trávou, mezi větví a kořenem. Nový systém bude vyžadovat
přesné třídění. Trávu a kořeny nelze štěpkovat. Proto trávu na ČOVku nevozte. Nový kamerový systém zachytí neukázněnce a bude následovat postih.
Sklo – v obci je dostatek nádob na ukládání skla. Do kontejneru jsou vyříznuty ti otvory. Dva na kulaté předměty a jeden na placaté sklo. Pokud se skleněný odpad nevleze do kontejneru, nenechávejte ho vedle kontejneru. Mohou se o něj pořezat naše děti! Není nic jednoduššího než sklo velkých rozměrů donést do velkoobjemového odpadu, kde si s ním poradíme. Nenechávejte vedle
kontejneru ani porcelánové a keramické nádoby. Do skla nepatří.
Děkuji Vám za přečtení tohoto příspěvku a věřím, že se nám podaří vytřídit odpadu víc i lépe a nebudeme muset řešit zdražování služby ani neukázněné jedince.
Roman Janáček
Informace z ČOV
Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za dobrou spolupráci v uplynulém roce. Poděkování patří
jmenovitě Petru Kubincovi, který nám pomáhal řadu měsíců překonat dlouhodobou nemocenskou jednoho z nás. Petře, byl jsi dobrým parťákem a zvládnul jsi vše mimořádně úspěšně.
Vážení spoluobčané, stále se setkáváme s případy, kdy do kanalizace vyléváte velká množství biologického odpadu typu krev, tuk a zřejmě i odpad z chovu domácího zvířectva. Toto nám způsobuje velké komplikace a musíme následně kupovat nové bakterie. Žádáme Vás, abyste od těchto
nešvarů upustili. Pokud to jde, nedávejte do kanalizace ani vlasy a vlhčené ubrousky.
Přejeme Vám klidné svátky a hodně zdraví v novém roce
Vlastimil Šrom
724 066 180
Roman Mocek
724 066 190

OBEC OTICE
Obecně závazná vyhláška š. 1/2019 o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Otice se na svém zasedání dne 4. prosince 2019 usnesením č. 8/2019 usneslo
vydat na základě § 14 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 10 písm. d a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška.“)
Část I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1 Úvodní ustanovení
1. Obec Otice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“)1
a) poplatek ze psů,
b) poplatek z pobytu,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst,
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“)
3. Řízení ve věcech poplatku se provádí na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění
pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů stanoveno jinak.
Část II
Poplatek ze psů
1. Poplatek ze psů platí držitel psa s přihlášením nebo sídlem v Oticích. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku svou poplatkovou povinnost do 8 dnů ode dne jejího vzniku bez ohledu
na skutečnost, zda bude od poplatku osvobozen. Při ohlášení předloží správci poplatku očkovací průkaz psa a doklad o očipování psa a zařazení do registru psů. Obec je oprávněna vést vlastní
evidenci psů.
2. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa staršího tří měsíců.
3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy fyzická nebo právnická osoba přestala být držitelem
psa. Pro výpočet poplatku je rozhodující den ohlášení takové změny.
4. V případě držení psa po dobu kratší jednoho roku, se poplatek platí v poměrné výši za každý
měsíc.
5. Poplatek je splatný do 31. 3. kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu,
je poplatek splatný do 15. dne po ohlášení poplatkové povinnosti.
6. Poplatek za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 200,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 300,-Kč.
Osvobozeny od poplatku jsou jen osoby uvedené v § 2 odst. 2. zákona o místních poplatcích – osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby, osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba
které stanoví povinnost a držení psa zvláštní právní předpis.

1
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§ 15 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích
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Část III
Poplatek z pobytu
1. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášena k pobytu.
2. Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
3. Od poplatku jsou osvobozeny osoby dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
4. Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku je povinen vybrat
poplatek od poplatníka.
5. Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
Výpočet poplatku se vypočte vynásobením počtu dnů pobytu (s výjimkou dne počátku pobytu)
se sazbou poplatku (danou touto vyhláškou).
6. Ohlášení osoby dle odstavce 2. tohoto článku této vyhlášky provede plátce poplatku do 5 pracovních dnů od zahájení ubytování a to písemně či elektronicky správci poplatku. Ohlášení
ukončení pobytu provede plátce poplatku do 5 pracovních dnů od ukončení pobytu.
7. S azba poplatku z pobytu činí:
a) 20,-Kč za každý den v době od platnosti této vyhlášky do 31.12.2020
b) 40,-Kč za každý den v době od 1.1.2021 dále.
Část IV
Poplatek za využívání veřejného prostranství
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,
kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení a zařízení
sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
zařízení cirkusů a jiných atrakcí, umístění skládek povolených obcí, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl.
2. Poplatník je povinen požádat správce poplatku o souhlas s užíváním veřejného prostranství 10
dnů předem a v žádosti uvést předpokládanou dobu užívání, přesné místo, způsob a výměru
užívání veřejného prostranství. Poplatník i správce poplatku mohou požadovat protokolární
předání a převzetí veřejného prostranství. Protokol vždy předkládá žadatel o užívání veřejného
prostranství. Tímto nejsou dotčeny ostatní povinnosti vyplývající z této vyhlášky.
3. P
 oplatek podle této vyhlášky se platí za veřejná prostranství, kterými jsou:
• Chodníky na ulicích Hlavní, K Domkům, Domky, Družstevní, Zahradní, Opavská, Kylešovská,
Nádražní, U školky, Za Tratí, Holčovická, Slavkovská, Na Kopci, K Rybníčkům, U Dvora, U lávky
a v osadě Rybníčky.
• Veřejná prostranství: pozemky na ulici Hlavní druh pozemku ostatní plocha parcelních čísel
125/1, 131/1, 123, 131/2, 127/5, 127/2
• pozemek odstavná plocha na ulici K Rybníčkům parc.č. 45,
• pozemek na ulici Domky druh pozemku ostatní plocha parc.č. 369/2,
• pozemek na ulici Nádražní druh pozemku ostatní plocha parc.č. 870/12 + 870/2.
Vše viz. Příloha č. 1 této vyhlášky.

4.	Poplatek se platí od prvního dne do posledního dne, kdy probíhalo užívání veřejného prostranství.
5. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 i započatý den:
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Druh či způsob využití veřejného prostranství
Umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
Umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
Umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
Provádění výkopových prací
Umístění stavebního zařízení
Umístění reklamního zařízení
Umístění cirkusů a lunaparků
Umístění skládek
Pořádání kulturních a sportovních akcí
Pořádání reklamních akcí
Tvorba filmových a televizních děl

Sazba v Kč
10,10,10,5,5,100,10,10,1,10,10

6. Od poplatků jsou osvobozeny akce a slavnosti pořádané obcí Otice, Základní školou a Mateřskou školou Otice a obecními spolky. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je celý odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Doklad o odvedení výtěžku předloží pořadatel akce do 5 dnů správci poplatku.
7. Osvobození od poplatku se týká též vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která he
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
8. Poplatek je splatný do 5 pracovních dnů.
Část V
Poplatek ze vstupného
1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní
akce. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
2. Z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek
neplatí.
3. P
 oplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, tedy poplatníci.
4. Poplatník je povinen nejpozději 8 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku druh akce,
datum a hodinu konání a výši vstupného a další údaje dle této vyhlášky. Do 5 dnů od skončení
akce je povinen poplatník správci daně oznámit výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně započtena.
5. Sazba poplatku z vybraného vstupného činí:
a) pro kulturní a sportovní akce 10%,
b) pro reklamní a prodejní akce 20%.
6. Poplatek je splatný do 5 pracovních dnů.
Část VI
Poplatek za povolení vjezdu
1. Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst obce platí fyzické
a právnické osoby, kterým bylo toto povolení k vjezdu vydáno.
2. Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí,
do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.
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3. Místem, kam je vjezd zakázán, ale může být povolen za poplatek je přírodní památka Otická
sopka, resp. Kamenná hora.
4. Poplatník je povinen požádat o vydání povolení správce poplatku 15 dnů předem.
5. Poplatek za vydání povolení činí:
a) celoročního povolení - 200,-kč,
b) povolení na 5 let - 250,-Kč,
c) za každý započatý den (jednodenní povolení) - 100,-Kč.
6. Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které se účastní svatebního obřadu v den obřadu a jeden
den před obřadem.
Část VII
Společná ustanovení
1. Platby poplatků lze provádět bezhotovostně nebo hotovostně. Pro bezhotovostní platbu bude
používáno číslo účtu obce uveřejněné na webových stránkách obce a při podávání ohlášení (registraci, podání žádosti) budou poplatníkovi nebo plátci poplatku sděleny podklady pro platbu
– variabilní symbol, případně další pokyny.
2. P
 oplatník nebo plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení, ve kterém uvede
a) jméno, případně jména a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů platebních
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku,
d) poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2. Pod písmeny a) – c) adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
3.	V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu
od poplatku stanovený touto vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. Jakékoli
opoždění oproti této vyhlášce je pozdním ohlášením údaje pro osvobození nebo úlevu.
4.	Dojde-li ke změně údajů, které poplatník nebo plátce oznámil správci poplatku, činí doba
na opravu údajů maximálně 15 kalendářních dnů.
5.	Nebudou-li poplatky zaplaceny včas, ve správné výši, zvýší správce poplatku (obec) poplatek
interním normativním aktem až na dvojnásobek.
6.	Na právní vztahy vzniklé před platností této vyhlášky se vztahují ustanovení doposud platné
vyhlášky.
7.	Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 ze dne 29. 2. 2012.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 den ode dne uveřejnění na úřední desce
Obecního úřadu v Oticích.
V Oticích
_________________________________
Mgr. Vladimír Tancík
starosta

Vítání občánků v roce 2020
Vážení spoluobčané, současný systém evidence osob nám neumožňuje získávat data jednodušším způsobem, rychle a efektivně. Proto Vás, kterým se narodí dítě žádáme, abyste nám
přišli tuto radostnou událost nahlásit osobně s rodným listem dítěte. Současně se Vás budeme ptát na vhodný termín vítání občánků v měsících květnu a listopadu. Rozumíme tomu,
že když se dítě narodí v dubnu, je květnový termín nevhodný. Chceme se rozumně domluvit,
aby nikdo nebyl poškozen a na setkání jsme se mohli těšit.

Změna územního plánu obce
Vážení spoluobčané, v roce 2016 jsme schválili územní plán. Vzhledem ke skutečnosti, že se
blíží doba 5 let lze očekávat potřebu úpravy územního plánu. V této souvislosti Vás žádám,
abyste uplatnili své právo požádat o změnu územního plánu. Lhůtou pro podání podnětů je
3.únor 2020. Po tomto datu vyhodnotíme potřeby a zájmy obce a buď se rozhodneme změnu číslo 1 realizovat, nebo se změnou vyčkáme. V případě malého zájmu si náklady spojené
se změnou hradí žadatelé, což je třeba míti na zřeteli.
Vladimír Tancík

Sdělení praktické lékařky
Ordinační hodiny během vánočních svátků:
Den
23.12.2019
27.12.2019
30.12.2019
31.12.2019

hodina
7:00-10:00
7:00-10:00
dovolená

Otice
Slavkov

Zastupující lékař během dovolené bude uveden na našich internetových stránkách nebo
v čekárně.
Naše internetové stránky: www.praktik-cihlarova.cz
Nové telefonní číslo do Slavkova: 553 610 090

_______________________________		
Roman Janáček
místostarosta
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ordinace
dovolená
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Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2020
termín

Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2020

název akce

pořadatel

termín

název akce

pořadatel

4. 1.

Hod vánočním stromkem

Nohejbalisté

14.–16. 8.

Karmaš

Obec, TJ a SDH Otice

8. 1.

Setkání rady s podnikateli a zástupci
spolků

Obec

2. 9.

Zahájení školního roku 2020/2021.

ZŠ a MŠ p.o.

25. 1.

Hasičský ples

SDH Otice

19. 9.

X. Otické zelné slavnosti

Obec, spolky, ZŠaMŠ

29. 1.

Ples seniorů

Klub seniorů

1. 10.

Den seniorů

Obec

1. 2.

Myslivecký ples

MS Hvozdnice Otice

bude upřesněno

Svatohubertské slavnosti v Polsku

MS Hvozdnice Otice

3.–7.2.

Jarní prázdniny

28. 10.

Mezinárodní škola florbalu

TJ Otice

7. 2.

XII. obecní ples

Obec

bude upřesněno

Vítání občánků

Obec

14. 2.

Ples sportovců

TJ

bude upřesněno

Společný lov zvěře myslivosti škodící

MS Hvozdnice Otice

21. 2.

Ples AVZO

AVZO

29. 11.

Adventní neděle v KD

Kulturní komise obce

21. 3.

Dětský maškarní ples

Kulturní komise obce

29. 11.

I. Adventní neděle,

ZŠ a MŠ p.o.

7. 4.

Zápis do základní školy

ZŠ a MŠ p.o.

u obecního
stromku

TJ Otice

SDH Otice

9 -13. 4.

Velikonoční prázdniny

5. 12.

Oticemi chodí Mikuláš

Kulturní komise obce

23. 4.

Den osvobození Otic

6. 12.

II. Adventní neděle

30. 4.

Pálení čarodějnic

SDH Otice

13. 12.

Adventní koncert ŽPS

ŽPS

5. 5.

Zápis do mateřské školy

ZŠ a MŠ p.o.

13. 12.

III. Adventní neděle

SDH Otice

8. 5.

Hasičská soutěž mladých hasičů

SDH Otice

20. 12.

IV. Adventní neděle

Nohejbalisté

7. 5.

Pietní akt u pomníku obětem válek

Obec

24. 12.

Setkání u vánočního stromu

Kulturní komise obce

13. 5.

ZŠ oslava dne matek

ZŠ

bude upřesněno

Vítání občánků

Obec

23. 5.

Turnaj mládeže

TJ Otice, obec

30. 5.

Dětský den

Kulturní komise obce

termín

akce

bude upřesněno

Branný závod mládeže 0-18 let

ZKO Otice

15. – 16. 5.

Zájezd seniorů do Polska

7. 6.

Jarní koncert ŽPS Otice

ŽPS

13. 6.

Myslivecký den

MS Hvozdnice Otice

3. – 4. 6.

Společný zájezd českých a polských dětí do Olomouce,
na Velehrad a do Slavkova u Brna

bude upřesněno

Memoriál J. Smoleně

SDH Otice

28. - 30. 5.

Zájezd dětí do Polska

20. 6.

Turnaj složek IZS ve fotbale

Obec, TJ, ZZS Opava

8.–9. 10.

Setkání zastupitelů a starostů – seminář v Oticích

27. 6.

Nohejbalový turnaj

Nohejbalisté

29. - 31.5.

Turnaj Starých pánů v kopané
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Zahraniční aktivity:

13

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola

Od října probíhají zájmové kroužky pro děti: flétnička, angličtina, tanečky a cvičení pro rodiče s dětmi. Rodiče se zapojují do výtvarných soutěží: Podzimníček a Andělíček. Andělíčci
budou vystaveni v době adventu v KD v Oticích, kde v neděli 1. 12. 2019 v 10 hodin vystoupí
děti střední a velké třídy s tanečním vystoupením. Poté proběhnou tvořivé dílničky pro rodiče
s dětmi. Nezapomněli jsme také na Mikuláše, který dětem přinese do školky sladkou nadílku
a postrašit je přijdou žáci 5. ročníku ZŠ v Oticích. V rámci adventu děti, které navštěvují kroužek flétny, zapískají v neděli 8. 12. 2019 v 17 hodin u stromečku v parčíku u pekárny. V mateřské školce se vánočně naladíme 19. 12. 2019 společným posezením u stromečku, koledováním a ochutnávkou cukroví. Poslední akcí tohoto kalendářního roku bude 20. 12. vánoční
nadílka, kdy děti najdou pod stromečkem dárky od Ježíška.

Začátek školního roku 2019/20 byl plný sluníčka, díky kterému mohlo všech 66 zapsaných dětí
v MŠ využívat naplno školní zahradu, na které byly opraveny hrací prvky, vyměněny hopsadla
i písek v pískovištích. V rámci environmentální výchovy chodily starší děti na Otickou sopku.
První velkou akcí bylo taneční vystoupení starších děvčat 14. 9. 2019 na Otických zelných
slavnostech. Kulturní dům byl vyzdoben výrobky z hlávek zelí.
Každý měsíc zařazujeme do akcí návštěvu divadla. Jako první nás navštívilo v září divadlo Beruška s pohádkou „Dědeček Hříbeček“. Nově jsme zařadili divadlo s angličtinou „Hellou Jack“.
V listopadu nás navštíví divadlo Smíšek s pohádkou „Čert a Káča“ a v prosinci se můžeme těšit
na pohádku divadla Beruška s názvem „Zimní pohádka.
Na konci září proběhla drakiáda s rodiči na Otické sopce. Akce se vydařila, děti s rodiči si společně opekli párky, popovídali si a poseděli. Děti si pak domů odnesly malý upomínkový dáreček. Rádi bychom poděkovali paní Havránkové za přípravu ohniště a uvaření čaje.
V letošním školním roce se naše MŠ zapojila do projektu České obce sokolské: „Svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Hlavním cílem je rozvíjení pohybových schopností dětí.

Velkým zklamáním bylo zrušení akce „Slavnost světel“, která měla probíhat 13. 11. 2019
ve spolupráci se ZŠ. Připraven byl bohatý program, lampionový průvod a ochutnávka svatomartinských rohlíčků, které upekly maminky dětí z MŠ, kterým tímto děkujeme.
Ve středu 20. 11. obdržela naše mateřská škola dárek v podobě ponku. Ponk našim dětem
věnovala firma Conmetall s. r. o. Projekt Ponky do mateřských škol běží ve spolupráci OHK
Opava a MAS Opavsko. Cílem projektu je podpora zručnosti dětí v mateřských školách, a to
prostřednictvím dodaných ponků. Předávání ponku proběhlo za účasti obchodního ředitele
firmy Conmetall s. r. o. Ing. Petra Brosche, ředitelky Okresní hospodářské komory Mgr. Miluše
Psotové a zástupce MAS Opavsko pana Milana Freiberga. Dárek dětem udělal velkou radost.
MŠ bude uzavřena od pondělí 23. 12. 2019 a opět se uvidíme v novém roce ve čtvrtek 2. 1.
2020.
Pohodové Vánoce a hodně zdraví do nového roku přeje kolektiv MŠ
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Základní škola Otice
Začátek školního roku je již tradičně spojen s přípravou „Zelných slavností v obci“. Žáci naší
školy přispěli na tuto akci výtvarnou výstavou na téma „Zelí, zelíčko“ a také krátkým vystoupením.
Školní rok je v plném proudu a děti si již zvykly na změny, které jim vstup do školy po prázdninách přináší. Zvyklo si i našich 13 prvňáčků. Mají nové kamarády a také spoustu nových
vědomostí. Leccos si již dokáži spočítat, umí přečíst a napsat některá slova.
Hned v říjnu se žáci zúčastnili přírodovědného projektu „Den stromů“. V tento den byla klasická výuka nahrazena prožitkovým učením v okolní přírodě. Nejdříve jsme si společně poslechli
„Příběh starého stromu“ a pak už jsme vyrazili na Kamennou horu, kde nás čekalo 8 stanovišť
s úkoly. Na závěr si děti na kynologickém cvičišti vyslechly tři zajímavé přednášky, které připravili členové mysliveckého sdružení Otice. Počasí bylo skoro letní a celý projektový den se
velmi vydařil. Moc děkujeme mysliveckému spolku za spolupráci. Věříme, že se tato akce stane tradicí, neboť naše škola v rámci environmentální výchovy u žáků rozvíjí myšlení a jednání,
které je v souladu s přírodou.

2. a 3. ročníku představení Královna Koloběžka První, žáci 5. ročníku pohádku Pták Ohnivák
a liška Ryška a žáci 4. ročníku hru „Babička drsňačka“, která je doslova nadchla.
V sobotu 9. listopadu přivítaly dívky 2. ročníku krásným vystoupením nové občánky Otic.
Pokud nám počasí přeje, snažíme se hodiny tělesné výchovy trávit venku, a to nejenom
na školním hřišti. Vyrážíme ven do přírody, učíme se pohybovat v nerovném terénu, překonávat překážky, zkrátka běháme a soutěžíme na čerstvém vzduchu.
V rámci tělesné výchovy jsme opět zahájili celoroční projekt „Olympijský víceboj“ a od prosince budou děti navštěvovat plaveckou školu v Opavě. Navíc se účastníme akce Špačkoš, kde
děti sbírají malé a již nepoužitelné pastelky. Tyto pastelky pak budou využity k výrobě děl,
která budou vystavena na olympiádě v Tokiu.
V listopadu proběhly dva projekty zaměřené na výuku anglického jazyka. Pro žáky 3., 4. a 5.
ročníku byl připraven projektový den Halloween s rodilým mluvčím. Během čtyř vyučovacích
hodin se žáci seznámili nejenom s tradicemi svátku Halloween, ale také s novými anglickými
slovíčky. Se základy anglického jazyka se seznámili také žáci 1. a 2. ročníku ve výukovém programu Jazyk je hra.

S environmentální výchovou souvisel i další projekt, který jsme připravili ve spolupráci s CZŠ
sv. Ludmily. V rámci badatelské výuky si žáci 4. a 5. ročníku prakticky vyzkoušeli zajímavé
úkoly (měření PH, síly, rychlosti větru a teploty). Cílem projektu bylo vzbudit zájem dětí o přírodní vědy.

V říjnu navštívili žáci 2. ročníku knihovnu v Oticích, kde byli slavnostně pasování na čtenáře.

Stejně jako v loňském roce se naše škola opět zapojila do projektu „Záložka do knihy spojuje
školy“. Děti vyrobily záložky, které zašleme našim kamarádům na Slovensko do ZŠ Čechynce.

V Domě umění v Opavě navštívili žáci 3. a 4. ročníku výstavu „Setkání s grafikem“ a v rámci
workshopu si vyzkoušeli jednu z grafických technik.

Začátkem školního roku tradičně navštěvujeme Slezské divadlo v Opavě. Letos zhlédli žáci

Na středu 13. listopadu se těšili všichni žáci naší školy, neboť na 16 hodinu byla naplánována

16

Již tradičně byl pro žáky 2. ročníku připraven preventivní program Hasík. S preventisty Hasičského záchranného sboru v Opavě si žáci povídali o významné práci hasičů a získali tak
mnoho cenných informací v oblasti požární obrany.
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INFORMACE Z PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Svatomartinská slavnost světel spojená s lampionovým průvodem. Bohužel nám počasí nepřálo, a tak alespoň ve čtvrtek ráno jsme společně zhlédli scénku o sv. Martinovi, poslechli si
pranostiky a pochutnali si na svatomartinských rohlíčcích.
V pátek 15. listopadu měli prvňáčci svůj velký den, kdy putovali na hrad Slabikářov. Cestou
ve skupinách plnili různé úkoly – skládali slabiky k obrázkům, četli jednoduchá slova a luštili
zašifrovanou zprávu. Na konci cesty se všem podařilo získat 4 kouzelné klíče, kterými si odemkli truhlu se Slabikáři a sladkou odměnou v podobě dortu. Jakožto škola rodinného typu
velmi dbáme na spolupráci žáků napříč ročníky, proto velmi děkujeme dívkám z 5. ročníku,
které prvňáčky na cestě do Slabikářova provázely.
Od října nabízí naše škola dětem zájmový kroužek Keramika a Počítačový kroužek. Ve spolupráci s Jazykovou školou Hello, nabízíme také kroužek anglického jazyka pro žáky 1. a 2.
ročníku a kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím pro žáky 4. a 5. ročníku.
11. listopadu jsme otevřeli Dětský pěvecký sbor. Sbor vede Mgr. Ivana Potepová vždy v pondělí od 15:30 do 16:30 hodin v naší škole. Ve sboru rádi přivítáme i naše bývalé žáky.
V závěru roku nás ještě čekají čtyři adventní vystoupení, na která se děti již pilně připravují.
Přejeme vám krásné Vánoce a pohodový vstup do nového roku.
Kolektiv ZŠ Otice
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Slovo velitele Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Otice

V červenci Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla vyslána k čištění kominice před místní
pekárnou, kde vlivem prudkého deště byla opět zaplavená hlavní komunikace, kterou místní
hasiči pomocí tlakové vody a lopat zprůjezdnili.
Srpen byl pro mnohé hasiče v celé republice aktivním měsícem, a to především na polní a lesní požáry. Katastru naší obce se červený kohout vyhnul, proto jsme v čele průvodu aspoň
doprovodili karmašový průvod. Škoda jen, že nebyl tak početný.
V září jsme s kalovým čerpadlem skoro vyčistili kanalizaci na Rybníčkách. Schválně píši skoro, protože i kalové čerpadlo, byť sací výška nebyla velká, neumělo všechno vysát. Zbytek je
na zřejmě odborné firmě. Přesto jsem rád, že technika místních hasičů je v perfektním stavu
a umí několik let usazující splašky a nánosy hravě vysát.

Tenisový klub Otice

Vážení občané Otic,
dovolte mi Vám touto formou oznámit zahájení činnosti nového spolku na území obce Otice.
Tímto spolkem se stal tenisový klub s oficiálním názvem TK Otice z.s.
Oddíl začal působit na tenisových kurtech v sousedství fotbalového hřiště a objektu bývalé
kuželny. Původně chátrající a nepoužívané tenisové kurty se povedlo znovu zprovoznit, a to
hlavně díky odpracovaným 450 brigádnickým hodinám. Na rekonstrukci se podílelo celkem
18 dobrovolníků, kteří během letošního roku nejdříve odstranili starou a následně položili
novou škváru v celkovém množství 45 tun (60 m3). Na takto upravený povrch bylo následně
položeno v 10 vrstvách (10 tun) nové antuky. Toto všechno bylo možno uskutečnit jen díky
podpoře vedení obce, které souhlasilo s financováním potřebného materiálu.

To se dá i s jistotou napsat a tvrdit o 30 let starém čerpadle zvaném PS12. Tento stroj obstál
a bez přestávky přečerpal 30 kubíku vody cca za 30 minut v délce 160 metrů a převýšení 2
metry. Čerpací akce se konala v rámci výlovu rybníku ve slavkovském lese. Máme to výkonné
stroje.
V říjnu pak strojníci otické jednotky absolvovali zkoušku čerpadel v rámci školení okrsku č. 1
v obci Raduň.
Listopad byl pro změnu měsícem velitelů. Respektive velitelé absolvovali osmi hodinové školení na stanici HZS MSK úo Opava na ulici Těšínská. Zvané cyklická odborná příprava 2019.
S paní ředitelkou školy jsme spolupracovali v hlídání lampionového průvodu, který byl ovšem na polední chvíli z důvodů špatného počasí zrušen.
Osobně jsme s Markem Heczkem navštívili místní druháky v programu Hasík-Požární ochrana
očima děti. Rovněž tak jsme „Hasíka“ vyučovali na základní škole Mařádková a Krnovská, kde
se do programu zapojili i šesté třídy. Během čtrnácti vyučovacích hodin jsme snad něco naučili 145 žáků druhých a šestých tříd.
Jan Potepa, velitel JSDH Otice
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Před rekonstrukci

Po rekonstrukci

V průběhu příštího roku se dále plánuje elektrifikace kurtu a přilehlého tréninkového fotbalového hřiště. Tímto dojde k vyřešením letitého problému s elektřinou, potřebnou pro různé
sportovně společenské akce organizované na tomto fotbalovém hřišti.
Tenisový klub byl založen relativně malou skupinkou nadšenců, což bychom rádi do budoucna změnili. Pokud tedy rádi hrajete tenis, případně pokud si jej chcete jen tak vyzkoušet s dětmi, rodiči, partnery atd., od zahájení příští sezony budete mít příležitost. Během zimního období předpokládáme spuštění rezervačního systému na webových stránkách obce a potom
už to bude opravdu jednoduché.
Za TK Otice z.s. Arnošt Gross, předseda klubu
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hC OTICE V ROčNíKu 2019/2020 ahl

ZáKladNí ORgaNIZaCE
čESKéhO ZahRádKářSKéhO SVaZu OTICE

Rád bych vás nejdříve seznámil s výsledkem uplynulé sezony 2018/2019.
Poslední zprávu jsem psal po základní části letos v březnu. Náš výkon stále
gradoval a po vzrůstající formě a výhrách s týmy výše postavenými jsme dokonce sahali i po finálovém střetnutí. Nakonec výborné třetí místo z 23. týmů
je pro nás obrovský úspěch a všichni jsme byli nadmíru spokojeni.
Novou sezonu 2019/2020 jsme rozjeli ve stejném stylu. Však taky víkendové soustředění
podzimní v Budišově nad Budišovkou, který jsme pojali formou přípravy kruhovým tréninkem mimo led, byl pro všechny velmi atraktivní. I když na ledě, přesto jednou z disciplín byla
i rychlostřelba pukem na hokejovou a jiné další cvičení, kde patří dík hlavně Petrovi Martincovi, který vymyslel stanoviště speciálně zaměřené na i hokejové dovednosti bez ledu, bruslí
a výstroje…
Z prvních pěti zápasů této nové
sezóny máme 4 vítězství. Skvělé!!! Prohráli jsme jen s loňským
celkovým vítězem AHL – Derby
Kouty i přes bojovné a plné nasazení.
Hrajeme rychlý a pro diváky
atraktivní hokej postavený
na týmové spolupráci, soudržnosti a vzájemné podpoře.
Pořídili jsme si nové sady dresů
viz. obrázek níže se Zdendou,
které jsme dokonce nechali posvětit v kostele. Vše zajistil spoluhráč Viktor Bielaček a naše
heslo „Síla, Víra, Čest„ tak dostalo jiný rozměr.

Malé ohlédnutí za naší činností v druhém pololetí roku 2019:
• podíleli jsme se na prezentaci obce v soutěži o vesnici roku. Přivítali jsme hodnotící komisi
v naší moštárně
• v červenci jsme uspořádali pro naše členy posezení na zahradě kulturního domu, které se
setkalo s velkým ohlasem
• zorganizovali jsme velmi úspěšný zájezd na Česnekové slavnosti do Buchlovic
• v září jsme se podíleli svou účastí na Otických zelných slavnostech, kde jsme prodávali
ve svém stánku bramborové placky, Luzarovku nebo kávu a něco sladkého k tomu
• v době od 26.8. do 21.10.2019 byl znovu jako každoročně obnoven provoz moštárny. Letos
i přes velmi malou úrodu ovoce jsme zmoštovali 4473 kg. Je to ale zanedbatelné množství
oproti vyjímečnému roku 2018, kde bylo zmoštováno asi 28 tun ovoce
• naší letošní činnost zakončíme na štědrý den prodejem vánočního punče
Tím bych vás všechny chtěla pozvat na štědrý den již od 13 hodin na louku u pekárny, přijďte
si dát horký vánoční punč a popřát si mezi sebou veselé Vánoce a hodně zdraví do nového
roku. S tímto přáním se s vámi loučím i já a děkuji za vaši přízeň.
Miroslava Horňáková

Zleva: Viktor Bielaček, Martin Dietrich, otec Zdendy a Zdenda,
Jaroslav Hudeček s potomkem a Jarda Řičický taky s potomkem

Následně jsme se 15. listopadu 2019 aktivně zúčastnili charitativní akce „Darujte kabelku
na dobrou věc!„ v Bredě. Výtěžek této charitativní akce šel na podporu Zdeňka Pavelka postiženého od narození dětskou mozkovou obrnou s postižení všech čtyř končetin. Zdendovi
jsme předali šek za HC Otice a podpořili ho osobní účastí na této akci.
Jsme rádi, že jsme mohli přispět a když se myšlenka spoluhráče Martina Dietricha setkala
okamžitě s jednoznačným ohlasem celé kabiny, nebylo co řešit.
Jako tým máme sílu a věřím, že letošní další utkání nám nejen kromě radosti ze hry přinesou
na konci i pohár zdvižený nad hlavami.
Petr Šafarčík
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SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI
Špatné sousedské vztahy a jak je řešit
Rušení nočního klidu, hustý kouř z komínu, sousedovy slepice,
které vám neustále přelétávají přes plot a hrabou záhony, štěkot psa, stínící stromy, padající ovoce na vaši zahradu, parkování sousedovic auta před vašimi vraty, hlučné návštěvy… To je
jen pár situací, kvůli kterým vzniká mezi sousedy zlá krev.
Jak se říká, sousedy si člověk nevybírá. S některými vyjdete po dobrém, s jinými se za žádných
okolností nedokážete domluvit. Můžete se snažit sebevíc, ale nedocílíte ničeho jiného, než že
vám bude soused donekonečna opakovat, že si na svém pozemku může dělat co chce. Ano,
samozřejmě, ale i to má svá pravidla. Každý totiž může dělat pouze to, čím vážně neobtěžuje
sousedy a nezasahuje do jejich vlastnických práv.
Když se na různé sousedské spory podíváme z pohledu psychologa, záleží hodně na temperamentu daného člověka. Obvykle se lidé zvládnou domluvit na kompromisu, temperamentnější
jedinci však dokáží z maličkosti udělat velkou aféru. Otázkou je, zda jejich jednání souvisí s nějakou umanutostí, nebo zda již nejde o problém psychického rázu. Samozřejmě netvrdíme, že
každý soused, který vám dělá naschvály je blázen, i když tak na vás může působit. Co si však
budeme povídat, jednání se sousedem, který má řekněme výraznou povahu je velmi těžké.
Klasické metody jako domlouvání a hledání kompromisů na něj nepůsobí. Na druhou stranu
se mohou minout účinkem i udání a stížnosti. Těmto lidem totiž jakýkoliv boj nalévá sílu do žil,
možná ve svém jednání spatřují nějaký vyšší cíl, nebo jim jde prostě jen o princip? Těžko říct.
Jak tedy sousedské spory nejlépe vyřešit? Tuto otázku není s ohledem na jedinečnost každého případu lehké zodpovědět. Jakožto psycholog vám mohu doporučit zejména zachovat klid.
Snažte se na celou situaci podívat ze všech úhlů a vymyslet kompromis, který by vám i sousedovi nejvíce vyhovoval. Základem úspěchu je komunikace, a právě na té to často vázne. Pravdou
je, že v afektu člověk často jedná zbrkle, řekne a udělá i to, co by s čistou hlavou neudělal. Celkově se psychická stránka sousedských sporů odsouvá do pozadí i přesto, že má na celé věci nemalý význam. V tomto ohledu doporučuji poradu s psychologem, v první řadě získáte nezaujatý pohled na věc, naučíte se zpracovat své emoce, jak v dané situaci reagovat a mnoho dalšího.
Psycholog vám může pomoci také v rámci řízené mediace, kdy se se sousedem setkáte na neutrální půdě za přítomnosti psychologa, který bude celý rozhovor mezi vámi řídit a usměrňovat.
Pokud domluva není možná, obraťte se o pomoc ke starostovi obce. Určitě není na škodu mít
co nejvíce důkazů, svědectví o sousedově chování. Velmi často se starostům daří sousedské
spory urovnat, docílit kompromisu. Pokud jde však o problémy mimo jejich pravomoc, doporučuji poradu s právníkem. Bohužel ne vždy má situace takové řešení, které je pro vás přijatelné
a soudu se nevyhnete.
Speciálně pro občany Otic jsme vytvořili slevový kód ve výši -10% ve znění OTICE (může být
psáno velkým i malým písmem, platnost není nijak omezena a může být použit opakovaně).
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
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