
 

                                                                                                                                  
               
 
  
 
 
 
 
 
ZPRAVODAJ  OBCE ČASY  
6. Ročník  *   číslo 1  *  7. ledna 2015 

 
 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
 
Vážení spoluobčané, 
 
vstoupili jsme do nového roku 2015 a pro nové zastupitelstvo obce za
první rok čtyřletého volebního období. Zastupitelstvo zvažuje 
svá rozhodnutí by uvítalo více podně
v obci něco chybí, chtěl by něco zlepšit. Neslibuji, že zrovínka Vaše p
realizovány, ale určitě pomohou zas
písemnou formou na obecní úřad nebo emailem na adresu:
Pokud se Vám nechce psát, je možné se zastavit každý pátek mezi 19 a 21 hod. n
úřadě, nebo je možné s podnětem oslovit n
Vzhledem ke schváleným novým zákon
Jedná se především o bioodpady, kdy od 1.
Předpokládá se vypsání dotačního titulu od Ministerstva životního prost
obcím pomoci tuto problematiku řešit.
I když obci vzrostou náklady spojené s
stejný jako v roce 2014. Je to možné proto, že t
Vám patří velké poděkování. Prostř
sběr by měly pokrýt zvýšené náklady na odpadové hospodá
 
Jinak Vám Všem přeji do nového roku zdraví, št
vztahy v rodině i v práci. 
 
Zdeněk Seidl 
starosta obce 
 
 

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 
 
Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 10. a 11. října 2014  jsme si 
K urnám se dostavilo 94 voli čů ze 155, 
Kandidátů bylo deset a ani jeden 
Největší důvěru získal Zdeněk Seidl, obdržel 77 platných hlas
místě skončili Pavel Vostrčil a Lud
13 %). Shoda byla i na dalších dvou pozicích, Karel Kamenický a Petr Škoda obdrželi 
63 hlasů (12%). Šestou zastupitelkou se stala s
sedmé místo patřilo Josefu Slabému se 40 hlasy
Procházkové a Josefa Slabého se jedná o první volební období
zkušenými zastupiteli. 
Do zastupitelstva nebyl zvolen Miroslav Neve
hlasy (téměř 6,5 %) a Josef Kamenický s
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 

vstoupili jsme do nového roku 2015 a pro nové zastupitelstvo obce začíná 
letého volebního období. Zastupitelstvo zvažuje problematiku rozvoje obce a pro 

svá rozhodnutí by uvítalo více podnětů od Vás, obyvatel Časů. Předpokládám, že každému z
ěco zlepšit. Neslibuji, že zrovínka Vaše připomínka 

 pomohou zastupitelstvu v jeho rozhodování. Podněty by bylo nejlépe podat 
řad nebo emailem na adresu: obec.casy@volny.cz

Pokud se Vám nechce psát, je možné se zastavit každý pátek mezi 19 a 21 hod. n
ětem oslovit některého ze zastupitelů. 

Vzhledem ke schváleným novým zákonům nás všechny čeká nutnost dalšího t
edevším o bioodpady, kdy od 1. 4. 2015 musí obec mít zajiště

čního titulu od Ministerstva životního prostředí Č
obcím pomoci tuto problematiku řešit. 
I když obci vzrostou náklady spojené s likvidací tohoto odpadu, poplatek pro rok 2015 z

možné proto, že třídíte odpady v rámci pytlového sb
kování. Prostředky poukazované obci společností EKOKOM za vyt

ly pokrýt zvýšené náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2015.

ového roku zdraví, štěstí a pohodu v osobním životě

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE 

do obecního zastupitelstva  v Časech  
íjna 2014  jsme si i my v Časech volili sedm nový

čů ze 155, čímž dosáhla celková volební ú čast na tém
 nezůstal bez hlasů. Některé výsledky byly shodné nebo t

ěk Seidl, obdržel 77 platných hlasů (téměř 15 %). Na druhém a t
ili Pavel Vostrčil a Luděk Jindra se shodnými 70 hlasy

. Shoda byla i na dalších dvou pozicích, Karel Kamenický a Petr Škoda obdrželi 
. Šestou zastupitelkou se stala s 56 hlasy (téměř 11 %) Monika Procházková a 

ilo Josefu Slabému se 40 hlasy (přes 7,5 %). U Karla Kamenického, Monik
a Josefa Slabého se jedná o první volební období, ostatní č

Do zastupitelstva nebyl zvolen Miroslav Nevečeřal s 34 hlasy (6,5 %), Jaroslav Lhotský 
a Josef Kamenický se 17 hlasy (přes 3 %).  

                                                                                                                                                                                                 OBEC ČASY                   

problematiku rozvoje obce a pro 
edpokládám, že každému z Vás 

řipomínka či návrh budou 
ěty by bylo nejlépe podat 

obec.casy@volny.cz.  
Pokud se Vám nechce psát, je možné se zastavit každý pátek mezi 19 a 21 hod. na obecním 

eká nutnost dalšího třídění odpadů. 
2015 musí obec mít zajištěno jejich ukládání. 

ředí ČR, který by měl 

likvidací tohoto odpadu, poplatek pro rok 2015 zůstává 
rámci pytlového sběru, za což 

ností EKOKOM za vytříděný 
roce 2015. 

pohodu v osobním životě, dobré mezilidské 

sedm nový ch zastupitel ů.  
čast na tém ěř 61 %.  

které výsledky byly shodné nebo těsné. 
. Na druhém a třetím 

k Jindra se shodnými 70 hlasy (přes  
. Shoda byla i na dalších dvou pozicích, Karel Kamenický a Petr Škoda obdrželi  

Monika Procházková a 
Karla Kamenického, Moniky 

, ostatní členové jsou již 

, Jaroslav Lhotský s 33 
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Ustavující sch ůze 
7.11.2014 se konala ustavující schůze nového zastupitelstva. Starostou byl zvolen Zdeněk Seidl, 
místostarostou ing. Luděk Jindra. Do čela finančního výboru byl zvolen Karel Kamenický, který 
bude mít na starost i stavební záležitosti. Kontrolní výbor povede Mgr. Pavel Vostrčil. Komisi pro 
sport a volný čas má na starost Petr Škoda, oblast sociálních věcí a kultury vyřizuje Monika 
Procházková a Josef Slabý se bude starat o oblast odpadového hospodářství obce.  
 
Volby do Senátu P ČR ovládl Miroslav Antl  
Současně s volbami do obecních zastupitelstev se konaly dvo ukolové volby do Senátu 
PČR. V prvním kole, které se konalo ve dnech 10. a 11 . října 2014, se k volební urn ě 
dostavilo 69 voli čů, což činilo více než 44% ú čast.  
Voliči měli na výběr ze 7 kandidátů. Nejvíce hlasů  ̶  22 (téměř 34%)  ̶  obdržel Miroslav Antl a to 
mu zajistilo postup do 2. kola. Navrhla jej ČSSD.  Druhým postupujícím se stal s 11 hlasy (téměř 
17 %) Luboš Řehák, jehož navrhla KDU-ČSL.  
Těsně za ním skončila s 10 hlasy (přes 15%) Soňa Hlavová ze SPO. 9 hlasů (téměř 14%) získal 
Petr Sadovský z ANO 2011. Václav Cempírek z TOP 09 obdržel 5 hlasů (téměř 8%)  a shodně 
po čtyřech hlasech (přes 6%) získali Roman Kučera, který kandidoval za Piráty, a Josef Lukášek 
z KSČM.  
V druhém kole, které se konalo o týden později, volilo pouze   
32 voličů (téměř 21 %) a s přehledem zvítězil Miroslav Antl – 
obdržel 18 hlasů, zatímco Luboš Řehák pouze 13.  
 
Děti z Časů už mají svoji školku 
30. srpna 2014 byla slavnostně otevřena Mateřská škola 
v Chotči. Jejím zřizovatelem je Mateřská škola Sezemice. 
Obec Časy společně s obcí Choteč zakoupily a upravily 
zrekonstruovanou budovu bývalé školy v Chotči, která byla 
pro zřízení školky ideální. Kapacita je 25 dětí a z Časů ji v tuto chvíli navštěvuje 7 dětí. Starají se 
o ně dvě pedagožky – Míla Voborníková a Martina Chvojková, které připravují dětem zajímavý a 
pestrý program, což předvedly na krásné vánoční besídce.  
 
Každou st ředu vyrazte do knihovny 

9. října 2014 byl zahájen provoz obecní knihovny, kterou vede 
Dagmar Škodová. Knihovnu v Časech zaštítila Krajská knihovna 
v Pardubicích, a proto na slavnostním otevření nechyběla ani 
Radomíra Kodetová, ředitelka organizace, spolu se svými 
kolegyněmi.  
V současné době je v knihovně k dispozici asi 300 svazků různých 
žánrů, jejich počet však bude postupně narůstat. Část 
knihovnického fondu se bude pravidelně obměňovat a půjčovat 
z jiných poboček Krajské knihovny v Pardubicích. Je možné též 

nahlédnout do databáze krajské knihovny a tituly, které se v časké knihovně nenacházejí si lze 
případně objednat.  
Knihovna je otevřena každou středu od 17 do 19 hodin. V tuto chvíli je v knihovně zaregistrováno 
21 čtenářů. 
 
ANKETA:   
Vyhovuje Vám výpůjční doba? Napište nám na e-mail casak@centrum.cz. Děkujeme!  
 
 
V Časech se krade 
Upozorňujeme obyvatele Časů, že se v obci objevily případy drobných krádeží. Zabezpečte si 
proto svůj majetek, buďte obezřetní a v případě, že uvidíte kohokoliv podezřelého, neváhejte 
volat na Městskou policii Sezemice, telefonní číslo je 602413250. Vzhledem k rostoucím 



 

případům drobné kriminality i v okolních obcích se v
2015 společné pořízení kamerových systém
neznámých osob na veřejných prostranstvích obce. To by m
nákladních vozidel, která poškodila sloup osv
dohledatelní. 
 
Úpravy k řižovatky  
Po jednáních s krajským úřadem, dopravní policií a 
roce dojít k úpravě křižovatky u př
který neodpovídá normám. Mělo by dojít k
ŘSD, jako vlastník komunikace, má navrhnout 
křižovatkou a neohrožovalo chodce.
 
Dlužník ům se poplatky navýší 
Poplatky za komunální odpad aktuáln
neuhradili, bude poplatek dle zákona 
 
Na obecním ú řadě již sluní čko oh ř
Nedávno byla na obecním úřadě dokon
 
Opravy místních komunikací 
Na podzim obec provedla opravu místních komunikací u sb
Celkové náklady činily 250 tis. Kč, z
 
Zákaz podomního prodeje 
Obecní zastupitelstvo uvažuje o záka
případům s různými podvodníky, nabízejícími 
obtěžováni těmito prodejci, aby neváhali a zavolali M
Ta provede identifikaci těchto osob.
 
Veřejná sch ůze 
Další veřejná schůze se na obecním ú
včas informováni.  
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okolních obcích se v rámci Svazku obcí Loučná př
ízení kamerových systémů, které by měly pomoci monitorovat pohyb 

řejných prostranstvích obce. To by mělo přispět 
nákladních vozidel, která poškodila sloup osvětlení u přechodu a z místa nehody ujela, budou 

řadem, dopravní policií a ředitelstvím silnic a dálnic by m
ižovatky u přechodu pro chodce. Důvodem jsou parametry sklonu vozovky, 

ělo by dojít k doplnění dopravního značení ve sm
omunikace, má navrhnout řešení, které by zajistilo bezpe

ižovatkou a neohrožovalo chodce. 

Poplatky za komunální odpad aktuálně činí 450 Kč. Těm, kteří částku za rok 2014
dle zákona navýšen o 1000 Kč a bude vymáhán soudní cestou.

čko oh řívá teplou vodu  
ř ě dokončena instalace kolektorů na ohřev teplé vody

Na podzim obec provedla opravu místních komunikací u sběrného dvora a za obchodem. 
č, z čehož 100 tis. činila dotace z prostředků Pardubického kraje.

Obecní zastupitelstvo uvažuje o zákazu podomního prodeje v obci. Vzhledem k
znými podvodníky, nabízejícími zboží a jiné produkty, žádáme obč
mito prodejci, aby neváhali a zavolali Městskou policii Sezemice (tel.

chto osob. 

ze se na obecním úřadě uskuteční v březnu 2015. O přesném termínu budete 

ZE ŽIVOTA V OBCI               
 

 
 
 
Pomozte malé Rebece – sbírejte plastová ví
Slyšeli jste už o malé Rebece Čihákové
motýlích křídel? Máte chuť jí pomoci? Sbírejte plastová 
víčka od PET lahví, aviváží a dalších výrobk
Specializované firmy je vykupují jako surovinu pro další 
výrobu. Výtěžek z těchto odevzdaných ví
transparentní účet nemocným a postiženým d
dospělým.  
V současné době se shromažďují víč
v Dolních Ředicích. Vy je prosím přineste v ú
hodinách na obecní úřad, vybraný zástupce je poté p
mladým hasičům, kteří sbírku organizují.  
 
 
 

čná připravuje pro rok 
ly pomoci monitorovat pohyb 

ř ět i k tomu, že řidiči 
místa nehody ujela, budou 

editelstvím silnic a dálnic by mělo v příštím 
vodem jsou parametry sklonu vozovky, 

ení ve směru od Holic a 
ešení, které by zajistilo bezpečný průjezd 

za rok 2014 doposud 
soudní cestou.  

řev teplé vody a přitápění.  

rného dvora a za obchodem. 
ř ů Pardubického kraje.  

obci. Vzhledem k množícím se 
žádáme občany, kteří budou 

stskou policii Sezemice (tel. 602413250). 

řesném termínu budete 

sbírejte plastová ví čka 
Čihákové, která trpí nemocí 

 jí pomoci? Sbírejte plastová 
ka od PET lahví, aviváží a dalších výrobků! 

Specializované firmy je vykupují jako surovinu pro další 
chto odevzdaných víček putuje na 

et nemocným a postiženým dětem a 

ďují víčka v klubovně 
edicích. Vy je prosím přineste v úředních 

ad, vybraný zástupce je poté předá 
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Huyen Vu Van v lednu v obchod ě končí 
Nedávno se objevila informace, že na konci ledna v Časech obchod s potravinami končí. Huyen 
Vu Van tak možná na dlouhou dobu pomyslně utne možnost koupit si v Časech                        
čerstvý rohlík a vychlazené pivo.  
 
 
Deset nejstarších obyvatel Časů 
 
1.JENIČKA BIDLOVÁ 
2. ANEŽKA BLAŽKOVÁ 
3. FRANTIŠEK ŠTĚPÁNEK 
4. MARIE GREGOROVÁ 
5. KVĚTOSLAVA NEŠETŘILOVÁ 
6. ZDENĚK SEIDL 
7. VĚRA JELENOVÁ 
8. LIBUŠE SEIDLOVÁ 
9. RŮŽENA ŠTĚPÁNKOVÁ 
10. JAROMÍR ŘEHOUNEK 
 
Všem přejeme pevné zdraví a hodně chuti do života.  
 
 
V uplynulém období jsme se s lítostí rozlou čili  s panem Václavem Součkem a panem 
Oldřichem Hronem.  
 
 
 

KULTURA 
 
Děti pot ěšil skákací hrad i malování na obli čej 
Loňské letní prázdniny zahájil jako tradičně dětský den. Na děti čekaly různé hry a soutěže 
v dovednostech, skákací hrad a profesionální malování na obličej – děti se tak rázem přeměnily 
v kočičky, tygříky nebo třeba princezny a všichni dohromady si pochutnali na párku, který si nad 
ohněm vlastnoručně opekli.    
Místo badmintonu stolní tenis 
Původně byl na 16. 8. 2014 plánován turnaj v badmintonu, ale z důvodu nepříznivého počasí se 
konal turnaj ve stolním tenise. Na prvním místě se umístil Pavel Vostrčil, druhý byl Petr Škoda a 
třetí příčku obsadil Josef Procházka. 

 
Prázdniny uzav řel Letní sezemický p ětiboj 
29. 8. 2014 se naše obec zúčastnila Letního 
sezemického pětiboje – a vybojovala 2. místo! 
Akce se konala v rámci obcí Mikroregionu Loučná. 
Časy reprezentovalo družstvo ve složení Monika 
Procházková, Lada Polanská, Tomáš Jindra, Josef 
Procházka a Petr Škoda.  
Děkujeme za vzornou reprezentaci.  
 
 
Malí rybá ři nachytali 11,34 metr ů ryb  
14. 9. 2014 Rybářské závody pro děti, kterých se 
zúčastnilo 12 rybářů. Na prvním místě se umístila 

Monika Černíková, druhou příčku obsadil Matěj Boháč a třetí skončila Eliška Řeháková. Všichni 
celkem nachytali 11,34m ryb. Všem zúčastněným Petrův zdar. 
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Děti po roce op ět prov ětraly draky 
V půlce října se ke slovu dostali opět létající draci. 
Přestože to na velký rozlet nevypadalo, draci se na 
oblohu nakonec dostali. Soutěžilo se v obvyklých 
disciplínách (nejmenší, největší a nejvíc létající drak) 
a pro děti, které soutěžením dostatečně nevybily 
energii, čekal navíc i skákací hrad.  
 
 
 
 

 
Turnaj v líném tenise pro d ěti i dosp ělé 
2. 11. 2014  se uskutečnil turnaj v líném tenise, do kterého se přihlásilo 11 hráčů. V dětské 
kategorii se na 1. místě umístil Aleš Škrobal , na 2. místě Monika Procházková a na 3. místě 
skončil Pavlík Vostrčil. V kategorii dospělých se na 1. místě umístil Pavel Vostrčil, druhý skončil 
Luděk Jindra a třetí příčku obsadil Josef  Slabý. 
 
Martin p řinesl místo sn ěhu pestrý program 
9. 11. 2014 zavítal do Časů na koni svatý Martin. Sníh 
sice nedovezl, ale připravil dětem tajemnou stezku 
s množstvím úkolů a indicií. Všichni se jako tradičně 
shromáždili před Řehounkovým statkem.  V průvodu 
pak všichni pokračovali k obecnímu úřadu. Děti po cestě 
nacházely Martinovy vzkazy a plnily zadané úkoly. Na 
konci cesty byl ukryt poklad a úkolem děti bylo poklad 
najít.  
 
 
 
 

Posvícenskou zábavou obec op ět ožila 
16. 11. 2014 se konala tradiční svatomartinská posvícenská 
zábava, na které nám k tanci i poslechu hrála skupina Univerzal. 
Sešli jsme se v hojném počtu a bavili jsme se do časných ranních 
hodin.  
 
 
 
 

 
Adventní trhy lákaly na nákup dárk ů 
 7. 12. 2014 se v sále obecního domu konaly adventní trhy.  Prodeje výrobků z domácích 
dílen řemeslníků čekal na návštěvníky také poutavý doprovodný program - například 
výstava štědrovečerních tabulí, vystoupení dětského pěveckého sboru ze ZUŠ Holice, 
tvůrčí dílny pro děti a rozsvěcení vánočního stromečku s překvapením pro nejmenší.  
 
 
XXV. ročník Št ěpánského mariáše v Časech 
26. 12. 2014  změřilo své síly 28 hráčů mariáše z okresu Pardubice. Zvítězil Miroslav Chocholouš 
z Dolních Ředic, druhé místo obsadil domácí účastník Zdeněk Terkel 
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TVŮRČÍ DÍLNY PRO ŽENY A DĚTI 

 

Dýňování se stalo již tradicí 

25. 10. 2014 se v rámci tvůrčích dílen pro děti uskutečnil již třetí 

ročník dýňování. Akce se zúčastnilo přes 15 dětí s rodiči a vyráběli 

se dýňáci všech tvarů a velikostí. Po skončení dílen nechyběl 

lampiónový průvod do parku, kde se rozsvítil dýňák Časoun.  

 

Ketlované korálky pro radost a pot ěšení 
31. 10. 2014 zaplnily klubovnu obecního úřadu korálky. Vyráběly se ketlované náušničky a korále 

na krk. Vznikaly originální šperky, které se rozhodně ve šperkovnici neztratí.  

 

Adventní v ěnec, tradi ční symbol Vánoc 

21. 11. 2014 se uskutečnil 4. ročník adventní floristiky. 

Tentokrát se zdobily tradiční adventní věnce a pomocí svíček, 

mašlí a dalších přízdob se zrodily dekorace, které k tomuto 

období neodmyslitelně patří.  

 

 

  

 
I do Časů zavítal Mikuláš, and ěl a čert  
30. 11. 2014 se konala Mikulášská besídka, na 
které si děti nejprve vytvořily různá přáníčka, 
andílky, čerty a svícínky. Poté děti navštívil 
Mikuláš s andělem a dvěma čertisky a třiceti 
zúčastněným dětem přinesl dárečky. 
 
PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ  
LEDEN  
10. 1.   Maškarní ples se skupinou DUO EVERGREEN 
16. 1.   Výroba gelových svíček (tvůrčí dílna) 
23. 1.   Ples Svazku obcí Loučná v Kostěnicích 
konec ledna 2015  -  loutkové divadlo  
ÚNOR 2015 
13. 2. Leptání skla (tvůrčí dílna) 
V průběhu února maškarní karneval pro děti – od 14.00 hod. 
BŘEZEN 
14. 3.  Jarní floristika (tvůrčí dílna) 
DUBEN 
30. 4. Tradiční pálení čarodějnic 
KVĚTEN 
Rybářské závody pro děti 
ČERVEN 
Dětský den 
 
O přesném termínu konání akcí budete včas informováni. 
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