Zpravodaj obce
Nová Sídla a Sedlíšťka
číslo 2 v roce 2020
Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro vás letošní druhé vydání obecního zpravodaje. Zpravodaj
vychází opět v předvánoční době. Téměř celý letošní rok je jiný, je poznamenaný
řadou mimořádných opatření. I přesto se ale náš běžný život nezastavil a tak
vám opět v tuto sváteční dobu přinášíme informace z aktuálního dění v obci.
V případě zájmu stále nabízíme pomoc s nákupem a donáškou léků pro starší
občany.
Přejeme Vám hodně zdraví, pevné nervy a hodně optimismu. Nezapomínejte
chránit sebe a své blízké. Společně to zvládneme!
Zastupitelstvo obce
Nové obecní symboly schváleny Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR
Návrh obecních symbolů, které jste vybrali hlasováním,
byl předložen do podvýboru pro heraldiku a vexilologii
PS ČR. Byl schválen bez připomínek. Dne 1. října 2020 byl
předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panem Radkem
Vondráčkem oficiálně předán dekret, udělující naší obci znak a vlajku. Nyní je
můžeme oficiálně používat jako symboly naší obce. Vytvořil je pro nás heraldik
Miroslav J. V. Pavlů. Zakladatele Nových Sídel hraběte Jiřího Kristiána
Valdštejna připomíná známá valdštejnská erbovní figura lva a erbovní barvy
modrá a zlatá. Místní kaple je prezentována atributy její patronky svaté Anny v
podobě heraldické lilie a granátových jablíček. Někdejší tvrze v Sedlíšťkách
symbolizuje volné oboustranné cimbuří.

Rekonstrukce vodovodu
V lednu 2021 požádáme o dotaci na 1. etapu
rekonstrukce vodovodu. Pokud bude dotace schválena,
plánujeme zahájení realizace 1. etapy již v roce 2021.

Obálka zachraňuje seniory
V rámci aktivit podpory bezpečného života seniorů vydal
Krajský úřad Pardubického kraje tzv. „SENIOR OBÁLKU“, což
je tiskopis, který může napomoci v krizových situacích, kdy
senioři a osoby zdravotně postižené, které bydlí ve svém domácím prostředí,
nemohou informovat záchranné složky o důležitých faktech týkajících se
zejména jejich zdravotního stavu. Funguje na principu „In Case of Emergency“,
což znamená pro naléhavou pomoc v případě nouze. Do tohoto tiskopisu
můžete sami nebo s pomocí blízké osoby či ošetřujícího lékaře, zaznamenat
důležité informace o svém zdravotním stavu a osobní životní situaci (tj.
medikace a dávkování, alergie, závažné diagnózy, kontakty na blízké osoby, na
své ošetřující lékaře). Tato karta je vložena do průhledné plastové obálky a lze ji
pomocí magnetického nebo samolepícího pásku připevnit na dobře viditelné
místo u vás v bytě (lednice, dvířka u kuchyňské linky, vnitřní strana vchodových
dveří apod.) tak, aby dokument byl při vstupu do bytu snadno zaznamenán a
mohl být v krizové situaci ohrožení vašeho života a zdraví použit. Výtisk
tiskopisu v obálce je přiložen.
Označení sloupů veřejného osvětlení pro Integrovaný záchranný systém
Na každém sloupu veřejného osvětlení v obou částech obce
najdete nové samolepky - záchranné body s unikátním
kódem. Identifikační kódy jsou zanesené do mapového
portálu složek integrovaného záchranného systému. Štítek slouží jako
identifikační místo pro případ mimořádné události. Záchranné složky po
nahlášení kódu tak velmi přesně určí, na které místo mají dorazit.
Tříkrálová sbírka
je plánována v sobotu 9. ledna 2021. Výtěžek
sbírky pomůže v našem regionu s
financováním domácí hospicové péče, provozu Dobrovolnického centra a
rodinám s dětmi v nepříznivé situaci.
Benefiční akce
Místo tradičního koncertu bude v sobotu 19. prosince v 19 hodin
živý přenos pořadu „Hudba pomáhá - k pečení“. Sledovat ho
můžete na Mall.tv, www.hudbapomaha.cz, na facebookovém profilu
či Youtube kanálu. Speciálním hostem pořadu bude oblíbený český
herec Jaroslav Dušek. Všechny informace najdete na webu nebo na plakátu ve
vývěsce na hasičárně.

Monitoring dopravy
Po dobu rekonstrukce mostu na silnici II/358 u obce Višňáry a
obousměrné objížďky přes obce Tržek a Sedlíšťka byl prováděn
monitoring dopravního provozu na průtahu obcí Sedlíšťka. Analýza
výsledku byla velice zajímavá.
Za tři měsíce zde projelo více než 160 tisíc aut, průměrný počet aut za den byl
více než 2 tisíce, průměrná rychlost 65 km/h. Rychlostním rekordem je 119 km/h,
avšak nemůžeme vyloučit, že rekord má na svědomí IZS.
Oranžový kontejner – opakované upozornění
Stále nevíme, co některé občany láká ukládat ke nebo do oranžového
kontejneru na BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD věci, které
tam zjevně dle zdravého rozumu NEPATŘÍ. V průběhu roku zde byl odložen
například obal od lednice (včetně igelitu a polystyrenu) nebo nevysypané
igelitové pytle s hlínou a kamením. Pokud budete do kontejneru nadále ukládat
jiný než biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, budeme nuceni
umístit kontejner do obecní kůlny, kde nebude volně přístupný. Odpad sem pak
bude možné ukládat pouze pod dohledem a v předem určené termíny.
Svoz komunálního odpadu na přelomu roků 2020 – 2021
Na přelomu roků 2020 a 2021 se setkávají dva liché týdny, což by
narušilo
pravidelnost
ve
svozu
komunálního
odpadu.
Čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu přejde proto bez přerušení
do následujícího roku. Svoz, který byl v letošním roce prováděn v sudém týdnu,
bude v příštím roce prováděn v týdnu lichém a obráceně. Stejně se bude
postupovat při svozu papíru a plastů.
Obnova válečného hrobu
V letošním roce byla provedena restaurátorská údržba památníku
obětem první světové války, kterou realizoval restaurátor pan Petr
Rejman. Památník byl očištěn od biologického napadení, tmavých
krust a nevhodných tmelů. Opraveny byly i některé části na postavě vojína.
Provedena byla hydrofobizace, vytmelení a vyspárování poškozených částí,
písmo bylo vyretušováno. V rámci projektu Malý LEADER MAS Litomyšlsko
o.p.s. jsme na opravu obdrželi dotaci ve výši 23 605 Kč. Další etapou obnovy je
renovace oplocení a výstavba základu pod pískovcové kvádry, které budou
tvořit původní předzahrádku.

Vznik pojmenování naší obce – část druhá: Nová Sídla
(čerpáno z Pamětní knihy sdružených obcí Sedlišťky-Nová Sídla)

Jiří Kristián Valdštejn
erb rodu Valdštejnů
Nová Sídla byla založena od hraběte Jiří
Kristiána Valdštejna na panském pozemku,
který náležel ku dvoru v Sedlišťkách a osazena
výhradně chalupníky hraběcími. Stála-li v
místech nynější osady myslivna či hájovna, nevíme určitě. Zřízení této osady
nasvědčuje, že tehdy v některých vsích na panství byl nadbytek lidí či celých
rodin, jež neměli vlastního přístřeší. Z kterých vsí byli sem svedeni lidé, nevíme.
Protože Nová Sídla byla vytvořena na novém místě a osazena lidmi odjinud
pocházejícími, je to osada kolonizační a způsobu silničního. Hrabě dal lidem
pozemek, zahradu, kousíček pole, přispěl na stavbu a zařízení hospodářstvíčka.
Za to noví osadníci se uvolili vykonávati pěší robotu14 dní v roce, odváděti roční
činži peněžní 3 zlaté 15 krejcarů a upřísti po jedné štuce z panského lnu každý
rok. Nynější Nová Sídla byla postavena asi ve třech obdobích. Nejstarší část
postavená od roku 1786 pod Bažantnicí je „Stará strana“. Po roce 1812 byla
postavena řada chalup na straně, co stojí kříž a říkalo se jí „Kozí hřbet“ a roku
1840 počala se stavěti třetí strana „Ovčí“, protože na tom místě bývala pastviska
pro ovce. Obec měla časně pazdernu: bydleli v ní domácí chudí, a když se třel
len (asi 6 týdnů), museli se z ní vystěhovat. Dle místní tradice bývalo 5 až 6
konšelů a rychtář, byli voleni z lidu. Tato nově zřízená obec byla připojena ke
kolatuře (farnosti) morašické. Rychtář za vykonávání svého úřadu byl zproštěn
roční činže a pěší roboty. Povinnost čepovat panské pivo nebyla uložena, byla
tedy osada tenkrát bez hospody. Zakládající osadníky a vlastníky jednotlivých
chalup v Nových Sídlech byli: čp. 1 - Josef Záleský, čp. 2- Jakub Hendrych, čp. 3
- Jan Šafránek, čp. 4 -Václav Brychta, čp. 5 - Václav Müller, čp. 6 - Jan Kubíček,
čp. 7 – Václav Stráník, čp. 8 - Jan Beneš, čp. 9 - Jakub Faltys, čp. 10 - Václav
Huryta, čp. 11 -Jan Andrle, čp. 12 - Jan Kubíček, čp. 13 - František Pachta, čp. 14
– Jakub Doseděl, čp. 15 - Václav Pachta, čp. 16 - Václav Vaňous, čp. 17 - Karel
Lisa, čp. 18 - Josef Kubát, čp. 19 - Josef Bureš, čp. 20 - Jan Smejkal, čp. 21- Jiří
Buřival.
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