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Vážení spoluobčané, 

 

blíží se konec roku a jako obvykle se zdá, že utekl ještě mnohem rychleji, než ty 

předcházející. Přichází vánoční čas, sváteční atmosféru nám připomíná i náš krásný 

osvícený smrk před obecním úřadem, který je se svou výškou vidět zdaleka. 

Nastává období rozjímání a klidu, kdy rekapitulujeme úspěchy i nezdary, které nám 

daný rok přinesl. Věnujme tento vzácný čas rodinnému kruhu a našim nejbližším. 

Přejeme příjemné prožití svátků a hlavně pevné zdraví a hodně štěstí a osobních 

úspěchů v příštím roce. 

I přes současnou situaci se společně snažme udržet si dobrou náladu a tím podpořit 

i své zdraví  

Zastupitelstvo obce 

Rekonstrukce vodovodu                                                                                         

Na podzim proběhla část první etapy rekonstrukce 

vodovodu od křižovatky v obci Sedlíšťka po začátek obce 

Nová Sídla. Metodou pluhování bylo položeno 465 metrů 

nových trubek. Na realizaci akce byla poskytnuta dotace z 

prostředků Pardubického kraje, která pokryla 50% 

skutečných výdajů vynaložených na akci. 

      

Změna provozovatelky prodejny smíšeného zboží                                              

Od listopadu máme v prodejně novou provozovatelku paní 

Romanu Sodomkovou.  Jako zákazníci jistě uvítáte rozšíření 

sortimentu zboží a tomu odpovídající úpravu vnitřního uspořádání 

prodejny. Otevírací doba zůstala (kromě čtvrtků) stejná.  

Velké poděkování patří paní Jaroslavě Záleské, která prodejnu téměř 5 let vzorně 

vedla, a to včetně náročného a dlouhého období epidemických omezení, kdy velmi 

ochotně pomáhala s nákupy těm, kteří byli v domácí karanténě nebo izolaci. 

                                                                                     



 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

za rok 2022 

Od příštího roku bude místní poplatek za obecní systém 

odpadového  hospodářství vybírán ve výši 550 Kč za každého 

občana. Výše poplatku za odpad pro chalupáře je 550 Kč za jeden rekreační objekt. 

Skutečné náklady za odvoz a likvidaci odpadů převyšují částku 900 Kč za jednoho 

občana. Rozdíl doplácí obec ze svého rozpočtu. 

Vodné v roce 2022                                                                                                    

Cena pitné vody bude dodavatelem mírně navýšena, a to na 39,34 Kč / m3  vč. DPH. 

Předání dopravního automobilu našim hasičům 

Začátkem září došlo v naší obci k významné 

události: naší jednotce dobrovolných hasičů byl 

předán nový dopravní automobil Ford Transit. 

Historický okamžik je to zejména proto, že za 

dobu existence sboru od jeho založení v roce 1902 

nebyl nikdy pořízen nový automobil. Stávající 

automobil Praga RN AS-16 byl totiž do užívání 

našich hasičů přidělen v roce 1973 z Morašic. 

Přejeme hasičům, ať nový Transit dobře slouží, hodně najetých šťastných kilometrů a 

co nejméně ostrých zásahů. 

Co nás mimo jiné čeká v roce 2022 

Druhá část první etapy rekonstrukce vodovodu včetně rekonstrukce části dešťové 

kanalizace. 

Zahájení výstavby optické internetové sítě – ve spolupráci s firmou Nordic Telecom 

při zemních pracích v rámci rekonstrukce vodovodu. 

Aktuální informace najdete také na facebookovém profilu obce https://www.facebook.com/nova.sidla/  

Péče o dřeviny v obcích Mikroregionu Litomyšlsko 

V celém mikroregionu proběhl velký projekt zabývající se péčí 

o dřeviny. V rámci naší obce bylo vysazeno 5 javorů u silnice v 

obci Sedlíšťka, 3 javory u kapličky v Nových Sídlech a 3 javory 

v lokalitě „U Kafíčka“ v Nových Sídlech.  

      

      

https://www.facebook.com/nova.sidla/


Oprava kapličky 

Před červencovou Anenskou poutí byla opravena 

popraskaná štítová zeď kaple včetně barevného nátěru 

omítky. Ve vnitřních prostorech byla provedena oprava 

omítek a výmalba stěn. Vzhledu kapličky tyto opravy 

velmi prospěly a výrazně prosvětlily celý její vnitřní 

prostor.  

Obecní knihovna                                                                                                                        

Naše knihovna poskytuje pravidelně své služby každé pondělí od 

17 do 19 hodin. Epidemická opatření běžný provoz naší knihovny 

aktuálně naštěstí nijak neomezují. Pokud do knihovny ze 

zdravotních nebo jakýchkoli jiných důvodů jít nechcete nebo 

nemůžete, zajistí vám bezkontaktní donáškovou službu knih až do 

domu. Knihy si objednejte telefonicky nebo mailem. Aktuální informace z knihovny 

jsou dostupné na webové stránce naší obce. Pro děti nově v knihovně nabízíme k 

vypůjčení Kouzelné čtení = interaktivní mluvící knihy s elektronickou tužkou ALBI. 

Těšíme se na vaši návštěvu. V pondělí 27. 12. 2021 máme   o t e v ř e n o. 
 

Připomenutí stého výročí vybudování Pomníku padlých v Nových Sídlech 
(text byl volně zpracován podle zápisů z jednání výboru Sboru dobrovolných hasičů v Nových Sídlech) 
 

O vybudování pomníku padlým spoluobčanům v první světové válce se zasloužil 

Sbor dobrovolných hasičů v Nových Sídlech. Do války narukovalo 22 členů sboru, 

domů se jich vrátilo pouze 18. Celkový počet obětí války v naší obci činil 15 mužů. 

Návrh na výstavbu pomníku na připomínku všech padlých byl schválen dne 

18.března 1921. Prostředky byly získány sbírkou po vsi a též byly osloveny místní 

organizace, aby dle svých možností přispěly. Na zařízení celé této věci byl ustaven 

tzv. „komité“, do něhož byli zvoleni: Václav Jetmar čp. 42 (předseda),  Josef  Putnar 

čp. 52,  Jan Kubíček čp. 9, Jan Bečička čp. 19, Josef Hurych čp. 37, Jan Mrkos čp. 21, 

Karel Vokas čp. 27, Václav Jetmar ml. čp. 42 a Stanislav Neugebauer čp. 26 

(zapisovatel). Mladší členové hasičského sboru dostali za úkol objet na kolech okolní 

obce, prohlédnout již stojící pomníky a zjistit jejich zhotovitele i cenu. Obtížného 

úkolu vybírání peněz po vsi se úspěšně zhostili Josef Hurych a Stanislav 

Neugebauer. Sbor obdržel nabídku od choceňského sochaře Ladislava Kouly, který 

zpracoval nákresy několika variant pomníku. Sochař byl pozván na schůzi komité k 

prezentaci svých návrhů a po dlouhém jednání byl vybrán návrh zobrazující „lva 

drtícího rakouského orla, po straně stojícího legionáře, oboje v reliéfu, v pozadí 

hrubě tesaná skála, do níž budou vepsána jména všech padlých“.  Cena pomníku 



činila 3 800 Kč včetně jeho postavení, o dopravu se museli postarat hasiči sami. Doba 

postavení byla ujednána do 15. července 1921, následkem špatné dopravy na dráze a 

zdržení výpravy kamene z lomu musela být posunuta na 10. září 1921. Železný plot 

před pomník byl zakoupen za 50 Kč od pana Kašpara, koláře v Morašicích. 

Slavnostní odhalení pomníku bylo o posvícení dne 18. září 1921 s tímto pořadem: 

uvítání sborů a hostí v Jetmarově zahradě, seřazení a průvod k památníku s 

doprovodem tržecké kapely, u pomníku slavnostní řeč profesora řemeslné školy v 

Litomyšli Bohumila Dudychy, poté zpěvy domácího pěveckého kroužku a básně, 

dále průvod s hudbou zpět do zahrady na slavnostní koncert jmenované kapely. 

Slavnost odhalení pomníku se těšila veliké účasti domácího i okolního občanstva a 

přinesla takový finanční výtěžek, že z nějž bylo kromě úhrady nákladů možné také 

vytvořit zvláštní fond ve výši 1500 Kč na údržbu památníku. Dárci, kteří na 

výstavbu finančně přispěli, jsou v zápisech sboru jmenovitě zaznamenáni - celkem 

se vybralo 3 995 Kč.   Přispělo 61 občanů Nových Sídel (celkovou částkou 1541 Kč), 

10 občanů Sedlíštěk (940Kč), 6 občanů z Cerekvice či Tržku (450Kč), obec přispěla z 

rozpočtu částkou 220 Kč a 9 místních zájmových organizací částkou 844 Kč.   

Ve výroční zprávě ze dne 26. 3. 1922 jednatel sboru dobrovolných hasičů píše:  

„Památník byl odevzdán veřejnosti kteroužto žádáme, by jej měla v úctě. V první 

řadě náš sbor jako jeho opatrovník musí dbáti, by se ho nikdy nedotkla ruka 

škůdcova a neničila to, co nás k vzpomínce vybízí na naše přátele a občany zdejší, 

kteří tam v cizině dřímají věčný sen. Dále vřelé díky těm, kteří se pro věc tuto 

obětovali a svědomitě pomáhali jsouce vědomi toho, že kolegové naši, jimž nebylo 

dopřáno s námi se shledati, si památky této plně zasluhují. Uchovejme památník 

tento v úctě pro naše potomstvo, které doufám, že si jej bude více vážiti nežli my. 

Všem těm, jejichž jména jsou na něm vyryta, budiž země lehkou!“ 

 

        
 památník před opravou                                                                                                       památník po opravě 
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