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Vážení a milí čtenáři, 
 
po dlouhé odmlce k Vám přicházíme s novým číslem našeho čaského občasníku. Velice nás těší, že jste si na něj 
udělali čas a strávíte několik chvil čtením o dění v naší obci.  
Rádi bychom Vás informovali, že nově vychází v pravidelných intervalech, a to vždy v červnu a v prosinci. Dali 
jsme si za cíl, že Vás budeme o všech událostech v obci informovat pečlivě a poutavě. Zároveň však uvítáme, když 
se do vytváření našeho zpravodaje zapojíte. Pokud tedy naleznete téma, které nesmí v Časáku chybět, neváhejte nás 
informovat.  
Přejeme Vám příjemné počtení a léto plné pohody a odpočinku. Doufáme, že se i počasí umoudří.  
 
Vaše redakční rada 
 
 SLOVO STAROSTY 
 
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte mi na úvod poděkovat všem, kteří jste se aktivně zapojili do třídění odpadů prostřednictvím pytlového sběru. 
Na základě množství Vámi vytříděného odpadu obec obdržela za rok 2012 od společnosti EKO-KOM částku téměř 
65 tisíc korun. Tyto prostředky umožnily zachovat výši poplatku za likvidaci odpadů v roce 2013 na obyvatele ve 
stejné výši jako v loňském roce, přestože náklady na likvidaci komunálního odpadu vzrostly. Pro informaci poplatek 
v některých obcích se blíží až k 1 000 Kč na obyvatele. V souvislosti s předáváním starých elektrospotřebičů do 
sběrného dvora bych Vás chtěl požádat, abyste odevzdávali tato zařízení kompletní. Pokud odevzdáte např. ledničku 
bez kompresoru, obec za její likvidaci musí platit, což se bohužel může v dalších letech promítnout do výše poplatku 
vybíraných od občanů. 
Dále bych Vás chtěl tímto poprosit, abyste byli všímaví k tomu, kdo se nám pohybuje po obci. Vzhledem k tomu, že 
v okolních obcích narůstá počet krádeží a několik případů se vyskytlo i u nás, je třeba věnovat pozornost pohybu 
neznámých osob. Zde je možno využít služeb Městské policie Sezemice, tel. 602413250, na jejíž výkon máme 
uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s městem Sezemice. 
Poslední věc, o kterou bych Vás tímto chtěl požádat, se týká především časké mládeže, potažmo jejích rodičů. Není 
to nic jednoduchého, a je s tím i dost práce,  sehnat prostředky na zvelebování a údržbu  obecního majetku. 
Nepřipadá mi normální chovat se k majetku, který máme doma, jinak než k tomu obecnímu. Proto zamrzí vidět 
poškozenou fasádu obecního domu nebo třeba poškozování prvků na dětském hřišti. Doma byste se také tak chovali? 
Obec Časy je přece také Vaším domovem.  
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se darem podíleli na pomoci lidem z obce Velké Žernoseky, které postihla 
letošní povodeň. 
 
Zdeněk Seidl 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE 

 
Časy získaly 1. místo v soutěži O perníkovou popelnici 2012 za sběr elektrického 

zařízení 
 
Časy získaly 1. místo v soutěži O perníkovou popelnici 2012 za zpětný odběr elektrozařízení  ve spolupráci 
s kolektivními systémy ASEKOL.  Sbíraly se staré televize, monitory počítačůa drobné elektrospotřebiče. 
V Časech se nashromáždilo 105 televizorů a jiného elektorodpadu – na dva obyvatele tak vycházela téměř 
jedna televize.  
VI. ročník této soutěže pořádal 
Krajský úřad Pardubického kraje 
ve spolupráci s AOS EKO-KOM, 
a.s. Soutěž byla vyhlášena         
na období od 1. 1. 2012 do 31. 
12. 2012 a všem obcím 
Pardubického kraje byl 
elektronicky rozeslán soutěžní 
dotazník. Ty, které se chtěly 
soutěže zúčastnit, zaslaly 
organizátorům vyplněný soutěžní 
dotazník nejpozději 28. března 
2013. V rámci tohoto ročníku 
byly zařazeny nové kategorie      
ve spolupráci s kolektivními 
systémy ELEKTROWIN a.s.      
a ASEKOL s.r.o. 
Sbíral se plast, elektronika a 
bioodpad 
Účastníci soutěže byli rozděleni 
do několika skupin podle 
velikosti obce – do 300 obyvatel, 
od 301 do 2 000 obyvatel a nad   
2 001 obyvatel.  Soutěžilo se         
v několika kategoriích -  počet 
kilogramů sběru papíru, plastů, 
bílého skla, barevného skla         
a nápojových kartonů v roce 
2012 v přepočtu na jednoho 
obyvatele obce, dále  efektivita 
sběru papíru, plastů, skla bílého, 
skla barevného a nápojových 
kartonů v roce 2012 hodnocená 
dle metodiky EKO-KOM (měrná 
objemová hmotnost odpadu), 
celková výtěžnost sběru 
nebezpečných odpadů v roce 
2012 v přepočtu na jednoho 
obyvatele obce (kg/obyvatel), 

zapojení obce do kolektivního 
systému pro zpětný odběr 
vysloužilých elektrických a 
elektronických zařízení v roce 
2012 (přímo nebo 
prostřednictvím 
svozové 
společnosti) a 
celková 
výtěžnost sběru 
bioodpadů 
v roce 2012 
v přepočtu na 
jednoho 
obyvatele obce 
(počet kilogramů 
na obyvatele). 
V rámci této 
soutěže byl 
vyhlášena i cena 
Skokana roku, 
kterou získaly Pardubice. Cena 
pro absolutního vítěze putovala 
do Neratova.  Společnost  
ASEKOL s.r.o. udělil speciální 
odměnu obci Borek a společnost 
ELEKTROWIN a.s. udělila 
speciální odměnu městu Žamberk 
za největší výtěžnost Wintejnerů.   
Cena společnosti ASEKOL 
putovala do Časů 
V soutěži o ceny společnosti 
ASEKOL se soutěžilo se ve třech 
kategoriích podle velikosti obce a 
vítězem se stala obec, která 
nasbírala nejvíce kilogramů 
elektorodpadu v přepočtu na 
jednoho obyvatele za jeden rok. 
Sbíraly se staré televizory, 

počítačové monitory a drobné 
elektrozařízení. V Časech se 
nashromáždilo 105 televizorů, 
což znamená, že na dva 
obyvatele vycházela téměř jedna 

televize. Dále si společnost 
ASEKOL odvezla několik rádií a 
drobný elektroodpad. Díky tomu 
se Časy umístily na 1. místě 
v kategorii do 2000 obyvatel a 
získaly finanční odměnu 
v hodnotě 5000 Kč. „Jsem velice 
potěšen, že se naše obec umístila 
na tak skvělém místě. Rád bych 
tímto velice poděkoval všem 
občanům za třídění odpadu,“ řekl 
Zdeněk Seidl, starosta obce.  
Cílem této soutěže je motivovat 
obce ke zvýšení účinnosti 
odděleného sběru využitelných 
a nebezpečných složek 
komunálních odpadů. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Výsledková listina 

 
  
 
Vyroste v Časech nové multifunkční centrum?   
Obecní zastupitelstvo v současnosti zvažuje možnost, že by se obec Časy mohla pokusit, v rámci programového 
období 2014 až 2020, získat dotaci z Programu rozvoje venkova na výstavbu multifunkčního objektu, v němž by se 
nacházely prostory pro jednotřídní mateřskou školu, sál na cvičení se šatnami a sociálním zařízením, bytová jednotka  
pro správce a současně by byla provedena též rekonstrukce stávajícího hřiště. Podmínkou pro podání žádosti o dotaci 
je vydané stavební povolení. V současné době se řeší otázka financování a zpracování projektové dokumentace. 
Vzhledem k tomu, že ještě nebyl schválen rozpočet Evropské unie pro programové období 2014 až 2020, 
předpokládá se upřesnění a spuštění operačního programu rozvoje venkova nejdříve v roce 2015. 
 
Obec koupí nové nářadí 
Obec Časy uspěla se žádostí o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření 
I.1.2 Investicedo lesů (podopatření I.1.2.1 Lesní technika). Dotace ve výši cca 80 000,- Kč bude použita na nákup 
nového křovinořezu, štěpkovače a malého traktorového návěsu. Realizace je plánována na začátek roku 2014. 
  
Rekonstrukce veřejného orientačního osvětlení 
V příštím roce je plánována výměna zbylých svítidel, opět s přispěním dotačního programu Pardubického kraje.  
Obec Časy požádala o dotaci z prostředků Pardubického kraje na částečnou rekonstrukci veřejného orientačního 
osvětlení.  Rozhodnutí o případném získání dotace bude zastupitelstvo Pardubického kraje projednávat v měsíci 
červnu. Pokud dotace bude schválena, proběhne ve druhém pololetí letošního roku výměna poloviny svítidel 
umístěných na nízkých sloupech za nová, úspornější. Předpokládané náklady budou činit cca 200 000,- Kč a dotace 
by měla činit cca 50 %. 
 
Oprava povrchové kanalizace na úřadě 
U budovy obecního úřadu byla provedena oprava povrchové kanalizace a během června budou dokončeny terénní 
úpravy v prostoru dětského hřiště.  
Obecní úřad má (staro)nové pracovníky 
Obec Časy uzavřela s Úřadem práce v Pardubicích dohodu o vytvoření pracovních míst v rámci Veřejně prospěšných 
prací (VPP). Od dubna nastoupila paní Pavla Blažková, od června úřad práce povolil nástup i panu Jiřímu 
Halmešovi. Dohoda je prozatím platná do konce října 2013. 
 
Finanční rozpočet 
Na rok 2013 byl schválen vyrovnaný finanční rozpočet obce ve výši 2 428 tis. Kč. Detailní rozpočet je k nahlédnutí 
na obecním úřadě. 



 
Budova úřadu doplacena v říjnu 
V říjnu 2013 bude doplacena budova obecního úřadu. Výše úvěru činila 1,5 mil. Kč a obec každý měsíc splácí 
28 000 Kč.  
 
I v Časech vyhrál prezidentské volby Miloš Zeman 
 
11. a 12. ledna 2013 se v České republice konalo první kolo prezidentských voleb. Nejinak tomu bylo i v Časech. 

V prvním kole dorazilo k volebním urnám 111 voličů – čili 
bezmála 70 % obyvatel Časů starších 18 let.  Postupujícími se 
stali Miloš Zeman s 28 hlasy a Karel Schwarzenberg s 19 hlasy. 
O dva týdny později, tedy 25. a 26. ledna 2013, se uskutečnilo 
kolo druhé. Tentokrát přišlo méně voličů, pouze 103, což 
v celkovém součtu činilo 64 %.  Vítězem voleb se nejen v České 
republice, ale i v Časech stal Miloš Zeman, získal 61 platných 
hlasů. Karel Schwarzenberg obdržel 42 hlasů.  
 
 
 
 
 

 
Podrobná tabulka s výsledky voleb v Časech  

Okrsky Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných 
  počet zprac. v % v seznamu obálky účast v % Obálky hlasy hlasů 
1. kolo 1 1 100 160 111 69,38 111 111 100 
2. kolo 1 1 100 160 103 64,38 103 103 100 

 
Kandidát Navrhující Politická 1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly strana příslušnost Hlasy %  hlasy % 
1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 1 0,9 X X 
2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 28 25,22 X X 
3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 5 4,5 X X 
4 Fischerová Taťana Občan KH 5 4,5 X X 
5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 3 2,7 X X 

*6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 28 25,22 61 59,22 
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 8 7,2 X X 
8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 14 12,61 X X 
9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 19 17,11 42 40,77 

 
Zdroj: Český statistický úřad (www.volby.cz) 
 
 
Termíny veřejné schůze obecního zastupitelstva: 
21. 6. 2013 
20. 9. 2013 
29. 11. 2013 
Na veřejnou schůzi jste srdečně zváni.  
Výzva: 
Obecní úřad vyzývá obyvatele Časů, aby neprodleně uhradili poplatek za komunální odpad a své psy. V opačném 
případě může být dluh vymáhán exekučně.  

 



ZE ŽIVOTA V OBCI 
 
Vítání občánků 
V měsíci dubnu byla přivítána do života obce Sára Menclová. 
 
Životní jubileum oslavili 
leden - Josef Jindra, Jenička Bidlová, Marie Gregorová 
únor – Květoslava Kamenická 
březen – Josef Kašpar 
duben – František Štěpánek, Oldřich Hron 
květen – Květoslava Metelková, Jaromír Míča  
 
Smutná zpráva 
S lítostí oznamujeme, že nás v letošním roce navždy opustili naši spoluobčané pan Josef Jindra a paní Ludmila 
Linhartová. 
 
Kolik žije vlastně v Časech obyvatel?   
Při pálení čarodějnic jsme zaslechli údiv, kolik je v Časech dětí. To nás při přípravě Časáku inspirovalo 
natolik, že jsme se rozhodli věnovat tomuto tématu větší prostor a rozšířit ho o celkové složení obyvatel. Je 
totiž pravda, že někteří z nás to třeba vůbec netuší.  
V Časech je k 30. 4. 2013 evidováno 79 dětí a studentů – 14 dětí je ve věku do tří let, 12 dětí navštěvuje mateřskou 
školu, 30 dětí je školou povinných a 23 studuje střední a vysokou školu. 103 obyvatel je ve střední generaci, tedy ve 
věku od 26 do 60 let, 28 občanů ve věku od 61 do 80 let prožívá zasloužilý odpočinek a 10 obyvatel je 
v požehnaném věku nad 80 let. Celkově tedy žije v Časech 220 obyvatel. Všem přejeme pevné zdraví a mnoho 
příjemných chvil strávených v obci.   
 

 
 

KULTURA 
 

 Obecní úřad se proměnil v loutkové divadlo 
19. ledna 2013 zhlédly děti na obecním úřadě loutkové divadlo 
s názvem Jak šel kozlík do světa, které si pro ně připravila Pavlína 
Kudrnová, profesionální loutkoherečka z divadelního souboru 
Kozlík. Příběh o kozlíkovi, který se vydal do světa, aby zachránil 
rozmazlenou princeznu ze spárů černokněžníka, sledovalo 16 dětí. 
Představení trvalo 45 minut a vstupné bylo dobrovolné.            
 



Karneval zpestřil zimní odpoledne 
Poslední únorovou neděli se proměnil sál obecního úřadu v rej 
dětských karnevalových masek. Pro malé princezny, piráty, 
žabičky i kouzelníky byly připraveny různé soutěže a úkoly, 
které děti s přehledem splnily. Do některých soutěží  se nadšeně 
zapojili i dospělí a chybět nesměla  tradiční diskotéka. 
                                                                   
Na maškarním plese nescházela Šmoulinka                  
ani   Fantomas
1. března 2013, tedy pět dní po dětském karnevalu, se do masek převlékli i dospělí. Společnost se sešla opravdu 
pestrá – vedle vězňů, policistek, zdravotníků či fotbalistů  přišel Taťka šmoula se Šmoulinkou nebo  

sám velký Fantomas. O hudbu se postaralo DUO 
EVERGREEN a všichni se bavili natolik, že většina z nich  šla 
spát až nad ránem.  
 
Turnaj v líném tenise ovládli Jindrové a Kolínové 
9. března 2013 se konal III. turnaj v líném tenise, kterého se 
zúčastnilo 20 soutěžících. Vítězem se stal Luděk Jindra, na 
druhém místě se umístil Tomáš Jindra a na třetím místě 
skončili Luboš a Luboš ml. Kolínovi. 
 
Pálení čarodějnic si nenechaly ujít téměř celé Časy 
30. dubna 2013 se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic 
s čarodějným průvodem. Akce se konala u hřiště, pod nímž se 
jako obvykle zapálila veliká vatra. Šlehání plamenů přihlížely 
téměř celé Časy. Po celou dobu se točilo pivo a limonáda, 
opékaly se špekáčky, povídalo se o všem možném, děti si na 

hřišti hrály. Zábavu ukončily až dešťové mraky.     
 
Malí rybáři nachytali celkem 707 centimetrů ryb 
25. května se konaly tradiční rybářské závody pro děti. 
Zúčastnilo se 12 malých rybářů.  Na prvním místě se umístil 
Lukáš Škoda s délkou nachytaných ryb 192 cm, na paty mu 
šlapal Pavel Vostrčil s délkou nachytaných ryb 178 cm a na 
třetím místě skončil Tomáš Hrdý s délkou nachytaných ryb 
115 cm. Všichni rybáři dohromady nachytali 707 cm. Všem 
rybářům Petrův zdar a zveme je na další závody, které se 
budou konat v září 2013. Organizátoři závodů děkují všem 
sponzorům a spoluobčanům, kteří se podíleli na organizaci.  
 
Poděkování  
Obecní zastupitelstvo děkuje všem, kteří se podílejí na 
přípravě a organizaci pořádaných akcí. Rovněž děkuje všem 
sponzorům, kteří konání akcí podporují. Zároveň prosí občany, aby rozšířili řady a více se zapojili do příprav a do 
organizace plánovaných akcí. 
V současné době probíhá výstavba dětského hřiště v areálu obecního domu. Všem, kteří se zúčastnili konaných 
brigád, patří obrovské poděkování. 

                                                                                    

TVŮRČÍ DÍLNY PRO ŽENY A DĚTI 

Již se stalo pravidlem, že se dvakrát do měsíce konají v klubovně 
obecního domu tvořivé dílny pod vedením paní Věry Škodové. Tvůrčí 
dílny pro ženy se konají pokaždé v pátek od 19 hodin, pro děti pak 
v sobotu od 15 hodin. Jsou určeny především čaským dětem a ženám, 



které mají zájem naučit se něco nového, vyrobit si vlastníma rukama originální předměty, jako jsou šperky nebo 
keramika, a vytvořit si domů podle svého vkusu dekoraci – třeba adventní nebo velikonoční věnec.  Tvořivé dílny se 
nesou vždy v přátelském a veselém duchu, panuje na nich dobrá nálada a lektorka Věra Škodová dokáže působivě 
jednotlivé techniky tvoření vysvětlit a každému co nejlépe poradit. K tvoření nepotřebujete žádné zvláštní dovednosti 
ani znalosti, stačí mít chuť zahodit všechny starosti, odreagovat se a vyzkoušet si něco nového. 
 
Z obyčejné hlíny vznikaly krásné předměty 

11. ledna 2013 se konala pod vedením paní Mičánkové z Býště 
keramická tvůrčí dílna. Sešlo se 7 žen, které si vyrobily dekorace na 
stěnu, číslo popisné na dům, lampičku na svíčku a mnoho dalších 
předmětů. O týden později proběhlo glazování.  
 
Děti si vyrobily korálky na krk 
12. ledna se uskutečnilo dětské korálkování. Deset dětí a dva dospělí 
dorazili s předsevzetím, že si zkrášlí dekolt šperky z korálků. A bylo 
z čeho tvořit - na výběr měli speciální gumičky, vlasec nebo přírodní kůži 
a mnoho barev a typů korálků.  
 
 
Korálky zkrášlily nejedno zápěstí 

22. února 2013 se vyrábělo z korálků i mezi dospělými. Deset účastnic si domů odneslo náramky z paměťového 
drátku. Na výběr měly z 12 odstínů plastových nebo skleněných korálků různých velikostí a tvarů. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuřátka věstila příchod Velikonoc 

16. března  si přišlo šest dětí vyrobit velikonoční kuřátko. Motaly bambulky a zdobily je 
barevným papírem a peříčky. Byla to piplačka, ale výsledek stojí určitě za to.  
 
Jarní věnec ozdobil několik domácností 
22. března si pět žen přišlo vyrobit velikonoční 
věnec. Za pomoci skořápek, stužek a ostatních 
pomůcek bylo možné si podle vlastní fantazie a 
nálady vytvořit zajímavou jarní dekoraci, která 
zkrášlila velikonoční svátky.  
 
Keramika pro děti se nesla v komorním duchu 
6. dubna se uskutečnila keramika pro děti. Sešly se 
jen dvě děti a dva dospělí, což si tato akce určitě nezasloužila. I přes komorní účast si 

všichni vyrobili krásnou výzdobu nebo milé dárky pro své nejbližší. 



Děti si vyrobily lampion na čarodějný průvod 
27. dubna si 8 dětí přišlo vyrobit lampion na čarodějný 
průvod. Za pomoci barevných čtvrtek, pečicího papíru a 
ubrouskové techniky (děti měly na výběr více než 300 
druhů ubrousků) vznikaly jedinečné lampiony, které nešlo 
jinak než obdivovat.  
 
 

Tvůrčí dílnu vedla poprvé Jana Jindrová 
17. května se pod vedením Jany Jindrové vyráběly dekorace z vodního skla. Pomocí provázků, bavlnek, vlny a 
korálků ten večer vznikaly originální předměty – například stínítko na svíčku, zápich do květináče, lustr nebo 
dekorační srdíčka.  
 
 
 
Důležité upozornění: Od nové sezóny tvůrčích dílen již nebudou do schránek roznášeny lístky s pozvánkou. Pokud 
máte zájem o získávání informací o plánovaných akcích, přihlaste se na e-mail: vera.skodova@centrum.cz.   
 
 
KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ V LETOŠNÍM ROCE 
 
29. června   - Dětský den  
Akce se koná od 14 hodin. Připraveny jsou různé soutěže a zakončen bude tradičním opékáním párků. V případě 
příznivého počasí budou děti moci přespat ve stanech.  
V průběhu léta se uskuteční venkovní taneční zábava. O o termínu budete včas informováni. 
V druhé polovině roku jsou v plánu tyto akce:  
září - rybářské závody 
13. 9. – Košíky z novinových ruliček (tvůrčí dílna pro ženy) 
21. 9. – Podzimní strom (tvůrčí dílna pro děti) 
říjen – turnaj v líném tenise 
11. 10. – Šperkovnice (tvůrčí dílna pro ženy) 
19. 10. – II. ročník  podzimního dýňování (tvůrčí dílna pro děti) 
listopad – posvícenská zábava 
16.11. – Čertiska (tvůrčí dílna pro děti) 
22. 11. – II. ročník adventní floristiky (tvůrčí dílna pro ženy) 
prosinec – turnaj v mariáši 
7. 12. – Korkové podložky (tvůrčí dílna pro děti) 
13. 12. – FIMO (tvůrčí dílna pro ženy) 
Na všechny připravované akce jste srdečně zváni. 
 
 
 
 
 


