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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 

 
 

Vážení spoluobčané, 
 

ve svém úvodním slově starosty se zmíním o Vašem nezájmu o dění v obci, Vašem 
nezájmu o činnost obecního zastupitelstva, o problémech, které musí 
zastupitelstvo řešit a které se budou dotýkat každého z nás.  
 
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se koná každého čtvrt roku, ale zájem občanů  
o tato jednání  je velmi nízký, účast se pohybuje mezi 5 až 10 občany. Na těchto 
jednáních jsou zastupiteli obce podávány informace o tom, co se událo od minulého 
jednání, co se připravuje v následujícím období, informace o činnosti Svazku obcí 
Loučná, MAS pod Kunětickou horou, o problematice výstavby silnic v katastru obce,  
o skládce Parama, o odpadech, o aktivitách v prostorách dnes už bývalé cihelny,  
o dopravní obslužnosti, o školství a dalších záležitostech, které musí zastupitelé řešit.  
 
Občanům, kteří se tohoto jednání účastní, je odpovídáno na jejich dotazy, registrují se 
jejich připomínky a náměty pro zlepšování života v naší obci. Tito občané vědí o tom, že 
se s velkou pravděpodobností, v souvislosti s výstavbou R 35, ztratí voda ze studní  
v obci, vědí, že zastupitelstvo obce nechce prodat některé pozemky pod silnicí, protože 
nabídka ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) činí 76,- Kč/m2, že zastupitelstvo nechce prodat 
vzrostlé ovocné stromy za 500,- Kč/ks, vědí o problematice dopravní obslužnosti katastru 
po výstavbě silnic. Vědí o tom, že projektanti, kteří projektují obslužné komunikace okolo 
R 35, nemají ani tušení, jak je velká zemědělská technika, která po nich má jezdit a že  
na jimi projektované komunikace se prostě nevejde. Vědí, že ŘSD se chce připojit  
na stávající obecní trafostanici, bez ohledu na to, zda to ovlivní dodávky elektřiny 
občanům, jenom proto, že se ŘSD nechce starat o svou vlastní trafostanici. Vědí, že 
ŘSD chce zatěžovat věcnými břemeny pozemky obce i obyvatel, namísto toho, aby si 
vedení uložili na svých pozemcích. A vědí i to, že zastupitelstvo obce určitě nebrzdí 
výstavbu výše jmenovaných silnic. 
 
Zastupitelstvo se pouze snaží zodpovědně starat o veřejný majetek těch, kteří mu dali 
mandát v komunálních volbách, tedy o majetek obce a minimalizovat dopady výstavby 
na obec. Vědí, že vliv hluku z výše uvedených silnic na obyvatele obcí chce ŘSD řešit až 
následně, na základě měření, ale že od Časů do Dašic v polích bude instalována 
protihluková stěna, aby provoz nerušil sovy. Vědí, že veškeré obslužné komunikace  
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a zelené plochy okolo R 35 mají přejít do majetku obce, která se o ně bude muset starat, 
ale žádné prostředky na to od nikoho nedostane, vše půjde z jejího rozpočtu. Vědí, že 
obci klesnou příjmy na dani z nemovitostí, protože ze silnic nikdo obci nic neplatí a vědí 
i to, že silnice spolknou 10 % výměry extravilánu obce. Vědí, že do majetku obce ŘSD 
zamýšlelo převést mostní objekt, což zastupitelstvo, po informaci, že veškeré náklady 
spojené s údržbou a opravami bude hradit v budoucnu pouze obec Časy, jednohlasně 
odmítlo. Vědí, že v říjnu loňského roku ŘSD v Pardubicích svolalo jednání všech starostů 
obcí ležících na trase R 35 od Opatovic po Ostrov, kde je seznámilo s novou cenovou 
vyhláškou ohledně výkupu pozemků.  
Na spoustu dotazů, vznesených účastníky jednání zástupci ŘSD neznali odpověď a bylo 
přislíbeno, že to zjistí a informace rozešlou na obce. Doposud nepřišel ani zápis z tohoto 
jednání, natož nějaká odpověď.  
 
Proč o tom píšu? V tisku vycházejí články, ve kterých je zastupitelstvo obce obviňováno 
z toho, že zpožďuje výstavbu R 35 a obchvatu Sezemic. Pan redaktor si ani nedal práci 
s tím, aby přišel na úřad obce, podíval se na mapové podklady a vyslechl důvody 
zastupitelstva týkající se této problematiky. Místo toho zveřejňuje lživé a zkreslující 
informace s odvoláním na Pardubické krajské ředitelství ŘSD. ŘSD přitom s obcí ještě 
ani jednou nejednalo o důvodech, které brání zastupitelstvu v podpisu kupní smlouvy. 
Panu novináři to nemám za zlé, musí se také něčím živit. Sice pojem novinářská etika 
mu asi nic neříká a měl by spíše psát do bulvárního tisku než do seriózních novin, 
za které jsem MF dnes doposud považoval. 
 
Vadí mi nezájem obyvatel obce o dění, které se jich bude bezprostředně dotýkat. 
Vadí mi to, že si nenajdou ani jednou za čtvrt roku hodinku času pro účast na 
jednání zastupitelů obce. Mrzí mě to, že cestu na obecní úřad najdou, pouze až se 
jim ztratí ta voda ve studni…….. 
 
Znám obce, kde podobný zájem o dění mají i obecní zastupitelé. Prodali obecní pozemky 
za 60,- Kč/m2.  Znám obec, ve které zastupitelstvu nevadí ani to, že zelená protihluková 
výsadba stromů je projektována na opačné straně silnice nežli by měla být. 
 
Myslíte si, že tyto zastupitelstva dobře spravují obecní záležitosti a starají se o obecní 
majetek s péčí řádného hospodáře?  
Jsem moc rád, že výše uvedené neplatí o členech zastupitelstva obce Časy. 
                                                                  
                                                                                                               Zdeněk Seidl 
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE 

 

Nařízení obce Časy - Tržní řád 

Vážení spoluobčané, 
obec Časy v průběhu června 2015 schválila nařízení - Tržní řád, kterým se upravuje 
možnost nabízení výrobků a služeb na území obce Časy. Toto nařízení se týká zejména 
podomního prodeje, kdy se po obci pohybují neznámí lidé nabízející výrobky či služby, 
často za přemrštěné ceny a v některých případech se může jednat i o podvodníky. 
Nařízení se netýká pravidelného výkupu kožek a prodeje krmiv, či kuřic, předem 
ohlášených akcí v obecním úřadě nebo prodeje drůbežího masa, textilu atp., který 
probíhá v prostoru u zastávky ČSAD. Nařízení nabývá platnosti v červenci 2015 a bude  
o něm poskytnuta informace na značení umístěném na všech 4 hlavních příjezdových 
komunikacích v obci Časy. V případě, že zjistíte, že v obci se pohybují cizí osoby  
a nabízejí jakékoli výrobky či služby, neváhejte a požádejte Městskou policii 
v Sezemicích o pomoc.    
 
Bezpečnost 
I když se čas prázdnin chýlí ke svému konci, děti mají více volného času, který tráví 
v některých chvílích i bez dozoru rodičů či dospělých, prosíme všechny rodiče, aby své 
ratolesti poučili a upozornili je na možná nebezpečí, která je mohou při svých hrách   
a i všeobecně při trávení volného času potkat. Jedná se o bezpečnost pří jízdě na kole  
na veřejných komunikacích. Víte, že projíždějící řidiči často nerespektují bezpečnou 
jízdu. Vysvětlete dětem nebezpečí požárů, které můžou nastat v tomto letním období  
při nebezpečné manipulaci se zapalovači a zápalkami při prvních pokusech  
o "dospělácké" kouření a současně Vás prosíme, abyste poučili svá dítka o bezpečném 
chování při chytání ryb u rybníčku. 
 
Mezi možná nebezpečí, která zde číhají, patři i neoprávněný vstup na cizí, ať už 
oplocené nebo neoplocené pozemky a šplhání po tamějších stavbách i stromech. 
Apelujeme na všechny rodiče a odpovědné osoby, aby svým dětem vše důkladně 
vysvětlili, aby se všechny děti v pořádku a ve zdraví po prázdninách opět usadily  
do školních lavic.  
 
Mgr. Pavel Vostrčil  
 
 
 

 Vážení spoluobčané, 
dovolte nám informovat vás o stavu evidence obyvatel v naší obci: K 1. 1. 2015 měla 
obec 216 obyvatel. Vzhledem ke skutečnosti, že již OÚ Časy nedostává výpisy změn 
od vyšší správní jednotky /Magistrát  města Pardubic/,ať se jedná o odstěhování, 
narození či úmrtí, jsme nuceni sami /OÚ/ požádat o výpis z centrální  evidence obyvatel 
a ten zkontrolovat s naší vedenou evidencí a se skutečností………! K 31. 5. 2015 měla 
obec 229 obyvatel, z toho přistěhovaní a přihlášení - 10 obyvatel, narození - 3 děti. 
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Dále bych vás informoval, že  OÚ v Časech v uplynulém období vydal potvrzení 
o přidělení čísla popisného pro nové rodinné domy s č. p. 71 - Pavel Zima a Lucie 
Bohatá, č. p. 72 – manželé Ambrozkovi, č. p. 73 – Radek Skutil a Martina Spěváková. 
  
A nyní z jiné oblasti…Podívejte se na internetové stránky naší obce www.obec 
casy.cz 
Stránky jsou rozšířené o zvolené členy obecního zastupitelstva. Snažíme se pravidelně 
naše stránky aktualizovat tak, aby poskytovaly informace o plánovaných akcích v naší 
obci, které jsou následně doplněny krátkým zhodnocením a fotografiemi.  
 
V dalším období plánujeme upravit grafiku našich internetových stránek, neboť je 
opravdu zastaralá. K tomu bychom využili zajímavé fotografie naší obce z minulosti 
i současnosti. Kdyby se vám vážení spoluobčané podařilo něco doma objevit, prosíme 
o dodání na OÚ, použijeme se souhlasem majitele a vrátíme. 
 
Letošní léto nás obdařilo mnohými slunečnými dny, které přispěly k pohodovému 
odpočinku a načerpání energie do zbývající části roku. Přeji, ať všem vydrží co nejdéle.   
 
Ing. Luděk Jindra    

 
Odpadové hospodářství v obci Časy 
Novelizace zákona o odpadech, nakládání s odpady, bioodpady, sběrné dvory apod., 
nám ukládá mít otevřen sběrný dvůr každý týden, dále mít zřízen kontejner na bioodpad. 
Vše máme uvedeno ve Vyhlášce č.3/2015 o odpadech obce Časy. Celou situaci 
s ukládáním bioodpad to však neřeší. 
 
Proto jsme jako obec v březnu 2015 požádali o dotaci z  Operačního programu životní 
prostředí na nákup dvou kontejnerů pro ukládání bioodpadu a traktorového nosiče  
na odvoz těchto kontejnerů. Dále byla podána žádost o dotaci na koupi kompostérů  
pro občany obce. Tato dotace nám byla schválena na konci května. Celkem se jedná  
o dotaci ve výši téměř 530 tis. Kč. 
Pro zlepšení pořádku a čistoty v obci budou z rozpočtu obce zakoupeny 3 až 4 kusy 
odpadkových košů, které budou rozmístěny po obci. 
Prosíme Vás o návrhy, kam odpadkové koše umístit tak, aby plnily svoji funkci. 
 
Josef Slabý 

 
 
V současné době proběhlo výběrové řízení na dodavatele a po podpisu smluv by občané 
měli nejpozději do konce října obdržet kompostéry určené ke kompostování bioodpadu 
ze zahrad a domácností. Obec si chce v nové výzvě SFŽP (Státní fond životního 
prostředí) požádat ještě o dotaci na pořízení několika nových kontejnerů na třídění 
odpadů na sběrném dvoře.  
 
 
 

Veřejná schůze 
Další veřejná schůze se na obecním úřadě uskuteční v pátek 25. 9. 2015. O přesném 
časovém termínu budete včas informováni.  
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ZE ŽIVOTA V OBCI 
 

10. ledna 2015 se konal MAŠKARNÍ PLES, na kterém se sešlo velké množství různých 
masek. K tanci a poslechu hrálo oblíbené DUO EVERGREEN, se kterým jsme se bavili do 
časných ranních hodin. Proběhlo tradiční vyhodnocení masek. Nejvíce hlasů obdržel „ Ivánek  
s  Marfuškou“ -  vítězové měli jedinečné sólo v ruském jazyce. 
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, kteří nám s akcí pomohli. 
 

 

   

 

    

31. ledna 2015 přišly děti na loutkové představení. Hrála se pohádka “O pyšné 
princezně“ 

 
 

Čarodějnický 
rej 2015 
Tak jako každý 
rok se sešli 
téměř všichni 
občané obce na 
tradičním místě 
k zapálení 

čarodějnického ohně. Podívat se přišly i malé čarodějničky, které byly ozdobou akce. 
 

http://www.obeccasy.cz/fotky/prezentace.phtml?id=4719&od=0
http://www.obeccasy.cz/fotky/prezentace.phtml?id=4719&od=1
http://www.obeccasy.cz/fotky/prezentace.phtml?id=4719&od=2
http://www.obeccasy.cz/fotky/prezentace.phtml?id=4728&od=1
http://www.obeccasy.cz/fotky/prezentace.phtml?id=4728&od=4
http://www.obeccasy.cz/fotky/prezentace.phtml?id=4728&od=3
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Akce se uskutečnila tradičně 30. dubna.  Pro děti bylo připraveno opékání párků, včetně 
nezbytně nutného pitného režimu dle výběru. 
Hodnocení:    ….přálo nám počasí.....velmi povedená akce 
 
 

 

Děti oslavily svůj svátek 
27. června 2015 se dětského dne zúčastnilo celkem 38 dětí v doprovodu svých rodičů. 
Děti soutěžily ve třech kategoriích v deseti disciplínách. 
Nad rámec soutěží byly k dispozici všem přítomným i další atrakce:  
- plně vybavený hasičský zásahový vůz 
- skákací hrad 
- malování masek na obličej 
- reprodukovaná hudba 
 
Pro všechny děti byly připraveny hodnotné ceny, občerstvení a závěrečné opékání 
párků. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.obeccasy.cz/fotky/prezentace.phtml?id=4747&od=19
http://www.obeccasy.cz/fotky/prezentace.phtml?id=4747&od=18
http://www.obeccasy.cz/fotky/prezentace.phtml?id=4747&od=15
http://www.obeccasy.cz/fotky/prezentace.phtml?id=4747&od=34
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Rybářské závody pro děti 2015 
Uskutečnily se 30. června 2015 a zúčastnilo se celkem 16 dětí - mladých rybářů. Počasí 
bylo příjemné, celkem se ulovilo cca 22 m ryb. Na začátku závodu si každý vylosoval 
číslo, resp. místo s terčíkem. Toto losování se v průběhu závodu provedlo ještě jednou. 
Při nutném občerstvení mladých rybářů, kontrolovali nahozené pruty rodiče nebo 
rozhodčí. 
 
 
Pořadí: 
1. místo - Eliška Řeháková 
2. místo - Monika Černíková 
3. místo - Pepík Procházka 
4. místo - Adam Košnar 
5. místo - Pepík Slabý 
Blahopřejeme. Všichni mladí rybáři obdrželi ceny dle pořadí. 
 

   

http://www.obeccasy.cz/fotky/prezentace.phtml?id=4740&od=0
http://www.obeccasy.cz/fotky/prezentace.phtml?id=4740&od=1
http://www.obeccasy.cz/fotky/prezentace.phtml?id=4740&od=2
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Dále bychom chtěli poděkovat Všem, kteří se podílejí na přípravě a organizaci pořádaných 
akcí. Rovněž musíme poděkovat všem sponzorům, kteří podporují konání našich akcí.  
A rád bych požádal občany, aby rozšířili naše řady a více se zapojili do příprav a 
organizace připravovaných akcí. 

Jubilea 
V lednu oslavili 60té výročí svatby manželé Štěpánkovi.  

V dubnu oslavili 50té výročí svatby manželé Kašparovi. 

Přejeme jim ještě hodně společných let. 

Vítání občánků 21. 6. 2015 
V neděli 21. 6. 2015 v zasedací místnosti obecního domu v Časech proběhl slavnostní 
zápis a přivítání nových občánků do života.  Rodiče  podepsali slib do kroniky 
novorozených dětí. 
 
Přivítali jsme tři děvčátka Julii Fufaľovou, nar. 4. 2. 2015, Natálii Dubskou, nar. 11. 2. 
2015 a Viktorii Dubskou, nar. 11. 2. 2015. 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojčata Natálie a Viktorie Dubská  

s rodiči 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie Fufaľová s rodiči                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětem přejeme úspěšné vykročení do života. 
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Upozornění pro občany: 

 V pátek 28. 8. 2015 je uzávěrka přihlášek na zájezd do MIRÁKULA.  

 

 

 

Myslivecké sdružení Choteč – Časy zve časké děti, jejich rodiče, ale i ostatní občany 

obce na DĚTSKÝ MYSLIVECKÝ DEN, který se bude konat v neděli 13. září 2015. 

Program dětského dne si můžete podrobně prostudovat v přiloženém letáčku.  
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