
Potěšitelným zjevem ve světové válce bylo, že soustrast a milosrdenství neopustily lidská 
srdce, že lid náš venkovský ať už naturáliemi nebo i penězi přispíval rád a ochotně ku 
zmírnění bídy chudých pražských rodin prostřednictvím dobrovolnického spolku 
„České srdce“. Během války konalo se 20 odvodů, při nichž došlo i na osmnáctileté 
mladíky. 
Zpráv o tom, co se koná v zahraničí ve prospěch našeho osvobození téměř nebylo, teprve 
c.k. vláda svými vnucenými články českým novinám napověděla, že nejasná pověst 
kolující mezi lidem o utvoření československé armády za hranicemi je pravdivá, neboť 
c.k. vláda nadávala a hrozila, což nás těšilo a sílilo, neboť byli jsme hrdi na to, že naši 
přátelé a známí nalezli pravou cestu ku svrhnutí jha habsburského.   

Československými legionáři z Nových Sídel byli:   Václav Kudláček, čp. 33 – italský 
legionář, zajat 18. 3. 1915, do legie vstoupil 18. 4. 1917, v září 1920 se vrátil domů.             
Josef Hurych, čp. 37 – ruský legionář od 6. 7. 1918, bojoval u Buzuluku a Narvu na Sibiři, 
vrátil se v srpnu 1920 cestou kolem Země přes Ameriku.  Jan Eliáš, čp. 7 – italský 
legionář, zajat u Sela v Itálii, vstoupil do legie 9. 3. 1918, domů propuštěn 20. 12. 1920. 

Oběťmi války z naší obce byli:    Josef Kalánek, Nová Sídla 54 – roku 1914 padl v Haliči, 
František Bulva, Sedlišťky – roku 1915 padl v Srbsku, František Buben, Nová Sídla 71 – 

roku 1915 padl v Tyrolsku, František Faltys – roku 1915 zemřel v nemocnici ve Vídni, 
Tobiáš Sedliský – roku 1915 zemřel doma následkem válečných útrap, Josef Bárta – roku 

1916 zastřelen na Moravě, Alois Mikulecký, Nová Sídla 25 – roku 1916 padl v Itálii, 
František Mikulecký, Nová Sídla 25 – roku 1916 padl v Rusku, Václav Záleský – roku 

1916 padl v Itálii, Jan Kalánek, syn, Nová Sídla 29 – roku 1916 padl v Itálii, Jan Kalánek 
otec, Nová Sídla 29 – roku 1917 zemřel v nemocnici v Pardubicích, Josef Kladiva, 
Sedlišťky – roku 1917 zemřel v Lipníku, Jan Jilem, Nová Sídla 43 – roku 1917 padl na 

Sibiři, Josef Zahálka, Nová Sídla 2 – roku 1919 padl na Slovensku, Josef Jiskra – roku 1919 

zemřel doma následkem válečných útrap.   

Dne 28. října 1918 znovu nabyl náš národ svobody ztracené roku 1620. Byl to den 
nevypsatelné radosti a nastaly slavnosti mnohé.   

Pomník padlým vojínům ve válce byl vyzdvižen nedaleko kaple v Nových Sídlech roku 
1921 z milodarů místního občanstva. Nájemce dvoru v Sedlišťce věnoval 600Kč. Dar 
Roberta Kořána, majitele cukrovaru v Cerekvici, byl 200Kč a 10 kg cukru. Slavnost 
odhalení pomníku konána za veliké účasti domácího i okolního občanstva o posvícení. 
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Vážení spoluobčané, 

připravili jsme pro vás letošní druhé vydání Zpravodaje obce Nová Sídla a 
Sedlíšťka, v němž informujeme o současném i budoucím dění v naší obci. 

Touto cestou Vám všem přejeme příjemné prožití svátků vánočních a také hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2019.                        Zastupitelstvo obce. 

         Pozvánka na bruslení 

V pátek 28. prosince 2018 od 10 do 11:30 hodin je pro všechny malé i velké 
bruslaře z naší obce rezervována ledová plocha na zimním stadionu v Litomyšli. 

      Nabídka kroužků pro děti 

Pro rodiče s dětmi nabízíme zájmové kroužky cvičení, tančení, tvoření s dětmi… 

Můžete se již nyní přihlásit a také navrhnout, který den v týdnu by byl pro vaši 
účast na kroužcích nejvhodnější. Kroužky se budou konat ve společenském sále 
hasičské zbrojnice v Nových Sídlech. Zájemci o kroužky se mohou zapisovat u 
paní Petry Štolbové, Sedlíšťka čp. 14, telefon 736 721 521.   

      Tříkrálová sbírka 

Charita Česká republika pořádá opět jako každoročně tuto tradiční sbírku. 
Koledování proběhne v obou částech naší obce v sobotu 5. ledna 2019. Výtěžek 
sbírky je určen na pomoc sociálně potřebným skupinám lidí zejména v regionu, 
kde sbírka probíhá. 

                 Cena za vodné 

Dodavatel vody VHOS Moravská Třebová a.s. oznamuje zvýšení ceny vodného v 
roce 2019 na 34,- Kč za m3 (dosavadní cena byla 33,- Kč za m3). 



     Prodej palivového dřeva 

V průběhu roku 2019 bude opět probíhat prodej palivového dřeva z 
obecního lesa. O termínech prodeje budete včas informováni. Zájemci 

se mohou hlásit na obecním úřadě nebo u pana Františka Záleského. Aby se 
dostalo na všechny, bude nastaven maximální limit odběru dřeva. Důrazně 
upozorňujeme, že dřevo rozděluje obecní úřad, nevybírají si ho sami zájemci a 
nijak si dřevo neoznačují!!! 

     Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 

Obecní úřad v Nových Sídlech je kontaktním místem, kde jsou dostupné 
občanům některé výpisy z informačních systémů veřejné správy a základních 
registrů. Služby jsou občanům poskytovány v úředních hodinách. Konkrétně 
jsou to:  Výpis z bodového hodnocení řidiče, Výpis z insolvenčního rejstříku, 
Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, 
rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně 
prospěšných společností), Výpis z rejstříku trestů (fyzických i právnických osob), 

Výpis ze živnostenského rejstříku, agenda ohledně datových schránek (založení 
a správa datové schránky). 

   S jakými plány vstupujeme do roku 2019 a následujících let?   

Dokončení zemních prací po kabelizaci elektrického vedení v obci Nová Sídla. 
Nové veřejné LED osvětlení v obci Sedlíšťka – příprava projektové dokumentace. 

Rekonstrukce vodovodu v obou částech obce včetně hlavního přívodu od 
Morašic – příprava projektové dokumentace. 

Rekonstrukce zázemí společenského sálu v hasičské zbrojnici Nová Sídla. 
Rekonstrukce obecní kůlny v Nových Sídlech. Odkup pozemku okolo kůlny. 
Revitalizace rybníčka v Nových Sídlech.  Modernizace hřiště v Nových Sídlech.   

     Revitalizace lokality „U Kafíčka“ v Nových Sídlech 

V roce 2019 plánujeme obnovu rybníčku a jeho okolí, aby místo opět mohlo 
sloužit pro oddech Vás občanů, ale například i cyklistů, kteří projíždějí po 
přilehlé cyklostezce. Rádi bychom tento projekt uskutečnili v aktivní spolupráci s 
Vámi. Pokud se budete chtít do akce zapojit, kontaktujte zastupitelstvo obce. Na 

několika společných schůzkách pak posoudíme a projednáme všechny Vámi 
předložené návrhy a nápady. Na projekt je potvrzená dotace od MAS 

Litomyšlsko. Termín realizace projektu je červenec až září 2019. 

        Informace z obecní knihovny 

Také v letošním roce se knihovna těšila stálému zájmu čtenářů. Kromě nabídky 
knih pro děti i dospělé v počtu více než 1000 titulů, nabízí nově k vypůjčení 
různé společenské hry.  Počet registrovaných aktivních čtenářů je celkem 41, z 
toho je 30 dospělých, 4 studenti a 7 dětí školního věku. V měsíci srpnu proběhla v 
knihovně revize knižního fondu, kterou provedly pracovnice nadřízené Městské 
knihovny v Litomyšli. Bylo vyřazeno 309 kusů knih, které byly buď poškozené, 
nebo se již dlouho nepůjčovaly.  Všechny vyřazené knihy se podařilo prodat.  
Uvolněný prostor umožnil rozšíření nabídky nových knih z výměnných souborů.  
Tyto knihy jdou průběžně obměňovány a doplňovány několikrát v roce, 
informaci o tom spolu s knižními tipy najdete vždy na webové stránce knihovny. 
V měsíci září se konala beseda se spisovatelkou, výtvarnicí a etnografkou paní 
Kamilou Skopovou, do knihovny byly zakoupeny čtyři její velmi pěkné knihy. A 
na co se můžete těšit v příštím roce? V plánu je opět zájezd do pardubického 
divadla, setkání čtenářů formou besedy o čtenářských zážitcích, v případě zájmu 
rovněž ukázka lidových krojů s odborným výkladem od paní Kamily Skopové.   

Během vánočních svátků bude mít knihovna v pondělí 24. prosince 2018 zavřeno. 
V pondělí 31. 12. 2018 bude otevřeno v pravidelnou dobu od 17 do 18 hodin. 

Všem čtenářům za jejich zájem děkuje a na další setkávání v novém roce se těší 
knihovnice Zdenka Vítová. 

 Připomínka letošního slavného výročí - pokračování z minulého 
čísla.(Čerpáno z Pamětní knihy spojených obcí Sedlišťky–Nová Sídla. Jde o vybrané pasáže z kapitoly 
popisující život v našich obcích v tomto historickém období. Text není citován doslova, jazykovou stránku 
zachovává.) 

Vláda, aby si pomohla k penězům na vedení války, předpisovala ke všem daním tzv. 
válečné přirážky, což se udrželo i po převratu několik roků. Hnedle na počátku války 
nastal nedostatek drobných peněz, zlato se ztratilo již rok před válkou a stříbrňáky 
hnedle po vypovězení války. Náhražkou byly kolky a poštovní známky, v srpnu 1914 
objevily se na našem okrese nové papírové dvoukoruny. Později došlo na nikláky deseti a 
dvacetihaléře, vláda je stahovala a než vydala železné, z nedostatku drobných trhaly se 
dvoukoruny na půlky a čtvrtky.  Roku 1914 nebylo o posvícení muzik, také jiné zábavy 
přestaly. Po roce tancovalo se více než před válkou, ovšem při oslabených kapelách neb 
při orchestrionu. Karetnictví za světové války rostlo den ode dne, zachvátilo všechny 
stavy a nehrálo se o haléře nýbrž o koruny. Hráli také hoši sotva škole odrostlí. 


