Zpravodaj obce
Nová Sídla a Sedlíšťka
číslo 1 v roce 2021
Vážení spoluobčané,
s přicházejícím jarem jsme pro vás připravili první letošní vydání zpravodaje s
aktuálními zprávami nejen z katastru naší obce.
Ke dni vydání je v naší obci přihlášeno 244 obyvatel, z toho 199 v Nových
Sídlech a 45 v obci Sedlíšťka. Mateřskou školu v Morašicích navštěvuje více než
10 dětí, základní školu více než 25 žáků. Na rok 2021 jsme připraveni hospodařit
s rozpočtem více než 2,5 milionu Kč. V Nových Sídlech je již 86 čísel popisných,
stavby a rekonstrukce domů k bydlení probíhají v obou částech obce. I nadále je
v našem katastru velký zájem o koupi rodinných domů i pozemků ke stavbě, což
nás těší.
I přes současnou situaci se společně snažme udržet si dobrou náladu a tím
podpořit i své zdraví 
Zastupitelstvo obce
Rekonstrukce vodovodu a části dešťové kanalizace
První etapa z křižovatky Sedlíšťka / Tržek po hasičskou
zbrojnici v Nových Sídlech byla vysoutěžena za cenu
4 miliony Kč s DPH, vítězem soutěže VHOS, a.s. Obec podala
žádost o dotaci 2 miliony Kč, při získání dotace bude realizace probíhat již v
letošním roce. V souběhu s touto akcí bude provedena rekonstrukce dešťové
kanalizace v Nových Sídlech v úseku od čp. 83 po hasičskou zbrojnici.
ČEZ odstávky elektrického proudu
Léta s letáky končí! ČEZ Distribuce již nevylepuje
letáky informující o odstávkách elektřiny. Aby Vás
odstávka proudu už nikdy nepřekvapila,
registrujte
se
na
webových
stránkách
www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba.
K registraci
potřebujete EAN kód (18místný identifikátor odběrného místa), který naleznete
ve smlouvě nebo na faktuře. Upozornění na plánované odstávky proudu vám
budou zasílat minimálně 15 dnů předem zdarma e-mailem nebo SMSkou.

Obecní knihovna je tu pro vás stále
V návaznosti na epidemická opatření vyhlášená
vládou není zatím povoleno otevřít knihovnu volně
pro širokou veřejnost. Pokud si chcete vypůjčit
knihy, můžete přijít individuálně po telefonické
domluvě s knihovnicí (číslo telefonu 601 115 991). Pokud do knihovny z
jakéhokoli důvodu jít nechcete nebo nemůžete, zajistí vám bezkontaktní
donáškovou službu knih až do domu. Donášku a individuální výměnu knih si
můžete objednat telefonicky nebo mailem kdykoli, i když není náš dříve obvyklý
výpůjční den. V prostorách knihovny se nyní ještě dokončuje rekonstrukce,
nicméně výpůjčky nejsou nijak omezeny.
Blíží se termín pravidelného výběru poplatků za rok 2021
Poplatek za odvoz komunálního odpadu a za psa je vybírán do 30. dubna 2021.
Výše poplatku za odpad je 450 Kč za každého občana. Výše poplatku za odpad
pro chalupáře je 450 Kč za jeden rekreační objekt. Výše poplatku za prvního psa
je 50 Kč, za každého dalšího je 100 Kč. Poplatek prosíme zaplatit bezhotovostním
převodem na bankovní účet obce u Komerční banky, číslo účtu je 30826591/0100.
Do poznámky vyplňte, za koho se poplatek platí (včetně čísla popisného) a účel
platby (odpad, pes 2021). Pokud nemáte internetové bankovnictví, využijte
bezhotovostní platbu prostřednictvím někoho z rodiny nebo z vašich známých.

Tříkrálová sbírka 2021
Letošní
sbírka
se
přesunula do on-line
prostoru, ale velkým
dílem se na ní podílely především takzvané „tříkrálové pobočky“, kde bylo
možné přispět do pokladniček (u nás v obchodě v Nových Sídlech se vybralo
7 483 Kč). V Litomyšli a okolních obcích byl výtěžek celkem 353 451 Kč. Tyto
peníze poputují především na provoz Domácí hospicové péče na Litomyšlsku,
dále i na podporu rodin s dětmi v nepříznivé situaci (školní a kompenzační
pomůcky). Do konce dubna je stále možné přispět do ON-LINE pokladničky
přes www.trikralovasbirka.cz. Po zadání variabilního symbolu 57001 a vybrání
Farní charity Litomyšl máte jistotu, že váš příspěvek bude využit právě zde.

Co nás mimo jiné čeká v roce 2021
V návaznosti na modernizaci mostu v obci Višňáry (úplná uzavírka
silnice II/358) bude vedena obousměrná objízdná trasa pro nákladní i
osobní dopravu přes obec Sedlíšťka. Plánovaný termín je od úterý
6. dubna do 31. července 2021. V obci Sedlíšťka bude provedena
úprava dopravního značení.
V průběhu roku bude zhotovena plocha pod kontejnery v obci Sedlíšťka a
vybudován altán u rybníčka v Nových Sídlech.
Po veřejném projednání návrhu územního plánu obce dojde k vydání nového
územního plánu obce.
Nadále zjišťujeme možnosti opravy mostu v obci Sedlíšťka.
V první polovině roku očekáváme dodání dopravního automobilu
pro JPO.
Webové stránky obce budou aktualizovány na moderní verzi, odpovídající
aktuálním předpisům a normám. Adresa zůstává stejná www.novasidla.cz
Vždy aktuální informace z dění v naší obci můžete ZDARMA
dostávat prostřednictvím SMS zpráv přímo na váš mobilní telefon.
K registraci pošlete SMS zprávu ve tvaru: „Hlášení rozhlasu, jméno
příjmení, č. p.“ na telefonní číslo 734 535 591.
Aktuální in formace najdete také na facebookovém profilu obce
https://www.facebook.com/nova.sidla/
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jarní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude proveden
v sobotu 10. dubna 2021 a v sobotu 17. dubna 2021 vždy od 8:30 do
12 hodin. Veškerý k odvozu určený odpad se bude ukládat opět pouze na jedno
místo: do obecní kůlny u bývalého kravína v Nových Sídlech. Žádáme vás o
respektování tohoto postupu – odpad nedávejte na jiná místa!!!
V rámci svozu odpadu bylo v roce 2020
vytříděno více jak 3 tuny papíru (83 kontejnerů),
téměř 5 tun plastu (193 kontejnerů) a více než 3
tuny skla (15 kontejnerů). Děkujeme, že třídíte
odpad!

Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice
V současné době finišujeme rekonstrukci hasičárny.
Došlo k výměně zbývajících starých oken a dveří za
nové, funkčnější. Dokončili jsme opravy v horním
patře budovy, tj. v knihovně a rozhlasovně. Novou
podobu získalo i zázemí pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, kde došlo
k rekonstrukci klubovny a sociálního zařízení. V prostorách archivu vznikl
pracovní prostor pro našeho zaměstnance.
Rekonstrukci z velké části pokryje dotace z programu rozvoje venkova Státního
zemědělského intervenčního fondu, o kterou jsme zažádali.
Nahlédnutí do historie - o šencích a hospodách v naší obci
(text pochází z roku 1928 a byl převzat z Pamětní knihy sdružených obcí Sedlišťky – Nová Sídla)

V části Sedlišťka šenkovalo se pivo v tamějším
ovčíně (dům čp. 3), byla to povinnost ovčáka a pivo
bylo přiváženo potahem z tamějšího dvora, neboť
byl to panský šenk. Po roce 1848 získal šenk občan
Král čp. 8, posledním šenkýřem byl občan Částek asi
do roku 1896. V Nových Sídlech nebylo původně
šenku, později šenkovalo se nejspíš pod rukou v různých číslech, až nějaký
Faltys získal osobní šenk, avšak že nevlastnil chalupu, šenk se s ním stěhoval z
čísla 18 do 20, pak 4, 8 a 9. Jedenkráte poklasný poslal k němu pro pivo a dostal
špatné. Okusiv, zvolal: „Počkej kujone, já tě naučím!“ a zakrátko byl Faltysovi
odebrán šenk a dán občanu Žižkovi na čp. 22, který tuto chalupu prodal a
postavil na čp. 28 hostinec, který trvá do dneška. Avšak v roce 1925 byl
přestavěn a po Žižkovi sluje Žižkovna. Po Žižkovi držel hospodu Flídr, otec
prvního nájemce dvora v Sedlišťkách, pak Dvořák, syn fořtův z Podchlumce,
dále Bohůnek a nyní je držitelem rodina Kvapilova. Na místě, kde nyní stojí
druhý hostinec (dům čp. 70), stála stará došková chalupa bez uzavřeného
dvorku. Tu od staré Truhličkové koupil obchodník z Vršovic jménem Simon, ten
vystavěl nové obytné stavení a kupčil. Když ovdověl, prodal vše Františku
Záleskému z čp. 42, který roku 1889 vymohl šenk piva, později i kořalky, a roku
1895 dostal i trafiku.
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