budou jasné podmínky, za jakých lze rekonstrukci realizovat a bude znám také
nejdůležitější faktor, tj. cena samotné rekonstrukce. V průběhu roku budete
informováni o průběhu prací na projektové dokumentaci, budete také
kontaktováni samotným projektantem kvůli umístění jednotlivých vodovodních
přípojek.

Zpravodaj obce
Nová Sídla a Sedlíšťka

Obecní kronika

číslo 1 v roce 2019

Zastupitelstvo obce rozhodlo obnovit vedení obecní kroniky.
Pořizováním zápisů pověřilo knihovnici Zdenku Vítovou. Protože
psaní kroniky řadu let neprobíhalo, rádi bychom nyní zachytili
rovněž události z minulých let. Prosíme Vás, pokud máte nějaké
dokumenty z událostí v obci a jste ochotni je poskytnout k
okopírování, kontaktujte knihovnici nebo zastupitelstvo.
Vznik pojmenování naší obce – část první: Sedlišťky
(čerpáno z Pamětní knihy sdružených obcí Sedlišťky-Nová Sídla)
Sedlišťky jsou původu mnohem staršího než Nová Sídla, která vlastně
byla založena na půdě, jež odedávna náležela vladyckému sedlisku,
jehož držiteli byli nejen vladykové, svobodní rychtáři a rytíři, nýbrž i
vynikající panští rodové. Pojmenování osad jménem Sedliště nebo
Sedlišťky jest časté. Jméno to praví, že na tom místě se osadil lid, čili že tam sídlí, že si tam zřídil
příbytky s hospodářstvím. Byl-li lid ten jen v malém počtu, postavil toliko několik málo příbytků
na malé prostoře dostala osada název Sedlišťky nebo Malé Sedlišťky. Kdežto při větším počtu
příbytků byla nazvána Sedliště nebo Velké Sedliště. Naše Sedlišťky náležejí tedy mezi osady s
nemnohými lidskými příbytky. Původně byla to vlastně samota o dvou vladyckých čili
zemanských statcích, o nichž nevíme zda-li současně aneb časově odděleně byly zřízeny. Jméno
osady Nová Sídla napovídá, že je to osada mladšího vzniku, že v okolí byla již dříve sedliska
lidská, což v tomto případu byly Sedlišťky, na jejichž půdě byla vybudována odděleně nová osada.
V době založení Nových Sídel byla v Sedlišťkách držba jednotlivých stavení tato:
čp. 1 - vrchnostenský dvůr, čp. 2 - vrchnostenský dvůr, čp. 3 - ovčín panský, čp. 4 - výměnek patřící
k čp. 5, čp. 5 - Václav Trávníček, čp. 6 - František Částek, čp. 7 - Jan Hájek, čp. 8 - Jan Jílek. Ovčácký
mistr byl povinen čepovati panské pivo, které vrchnost dovážela koňmo ze dvora.
… pokračování příště…

Zpravodaj obce Nová Sídla a Sedlíšťka je periodickým tiskem územního samosprávného celku
evidovaným pod evidenčním číslem MK ČR E 23088. Vydáván je 2x ročně.
(číslo 3, den vydání 10. března 2019, náklad 120 výtisků + 20 povinných výtisků).
Vydavatelem je Obec Nová Sídla, Nová Sídla 78, IČ 00579581. Výtisk je zdarma.

Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro vás letošní první vydání Zpravodaje obce Nová Sídla a
Sedlíšťka, v němž najdete aktuální informace o dění v naší obci a také různé další
informace, v tomto případě zejména k problematice třídění odpadů.
Zastupitelstvo obce.
Tříkrálová sbírka
Výtěžek letošní sbírky v rámci Nových Sídel a části Sedlíšťka je
celkem 8 412,-Kč. Charita Česká republika děkuje všem dárcům, kteří do této
sbírky přispěli.
Výběr poplatků za odpad a poplatku za psa
Ve středu 20. března 2019 od 17 do 20 hodin bude v kanceláři
obecního úřadu vybírán poplatek za odvoz odpadu a poplatek za
psa. Poplatek za odpad je za každého občana s trvalým pobytem 450 Kč, pro
chalupáře je 450 Kč za jeden rekreační objekt. Poplatek za psa staršího půl roku je
50 Kč. Poplatky můžete platit i bezhotovostně na účet obce číslo 30826591 / 0100,
splatnost nejpozději do 31. 4. 2019. Do poznámky vyplňte vždy jméno, za koho se
odpad platí a účel platby – odpad 2019.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
První letošní mobilní svoz proběhne ve středu 24. dubna 2019 - v
tomto termínu bude svoz velkoobjemového i nebezpečného odpadu. Od
letošního roku je zásadní změna při sběru odpadu. Veškerý k odvozu určený
odpad se bude ukládat pouze na jedno místo, a to do obecní kůlny u bývalého
kravína v Nových Sídlech. Na sběrné místo bude možné odpad uložit v tyto
soboty: 30. března, 6. dubna, 13. dubna a 20. dubna vždy v čase od 9 do 12
hodin. Žádáme občany, aby toto respektovali a neukládali odpad na žádná jiná
místa!!!

Jak určit nebezpečný odpad?
Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který se vyznačuje
negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat,
nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Nelze s
ním proto nakládat jako se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem
určeným k běžné recyklaci. Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani
spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách
nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách. Mezi
nebezpečný odpad patří: syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla,
elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné
produkty, kyseliny, hydroxidy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál
(znečištěné obvazy, injekční jehly), tiskařské barvy, tonery, inkousty, chladničky
a mrazáky obsahující freony, obrazovky, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy,
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.
Co je velkoobjemový odpad?
Je to ten druh našeho domácího odpadu, který je větších než
malých rozměrů a nevejde se do běžných popelnic nebo je příliš
těžký. Patří sem například nábytek, podlahové krytiny (koberce, linoleum),
sanitární předměty (vany, umyvadla, záchodové mísy), rámy oken a dveří.
Nepatří sem: velké kusy zdiva a další zbytky po stavebních úpravách, tabulové
sklo, zrcadla, chemikálie a odpad, který je možno vhodit do standardních
barevných kontejnerů na tříděný odpad.
Jak lépe třídit sklo?
29 kilogramů – takové množství skla vytřídí za rok průměrná
česká domácnost. Přesto jsou v jeho třídění ještě rezervy,
konkrétně v třídění skleniček od kečupů, majonéz, omáček nebo
zavařenin, které se kvůli znečištění zbytky potravin mnohdy
zbytečně vyhazují bez dalšího využití do koše. A to je škoda,
protože sklo je velmi cennou surovinou, kterou lze recyklovat prakticky do
nekonečna. Každá další nová sklenice může obsahovat až 65% starých střepů.
Sklo můžete třídit i nevymyté, nevadí ani etikety a víčka. Sklo dělíme na bílé a
barevné. Při dalším zpracování barevného skla jeho kvalitu sklo bílé neovlivní.
Ale naopak, mezi bílé sklo se nesmí dostat sklo barevné! Mezi vytříděné sklo by
se rovněž neměly dostat jiné materiály, jako keramika, porcelán, zrcadla apod.
Podrobnější informace najdete na webu http://trideniodpadu.cz.

Rekonstrukce společenské místnosti a kuchyňky v hasičské
zbrojnici
Práce byly zahájeny na začátku února. Bylo odstraněno nevzhledné
dřevěné
obložení,
provedeno
oškrábání
omítek, nová
elektroinstalace (rozvody, vypínače, zásuvky, LED osvětlení, rozvaděč,
ozvučení), příprava na projektor, zateplení stropu, oprava dveří, výměna oken za
plastová. Zcela nové bude zázemí v kuchyňce - nábytek i vybavení včetně
ledničky a sporáku. Cílem je zajistit pro vás prostory, kde budete moci uspořádat
rodinné oslavy, promítat prezentaci, strávit čas s dětmi, ale také si zahrát stolní
tenis a podobně. S pravidly, podle kterých se budou prostory propůjčovat,
budete včas seznámeni. V návaznosti plánujeme na sobotu 4. května 2019
„Sousedské posezení“ (o podrobnostech budete včas informováni).
Revitalizace lokality „U Kafíčka“ v Nových Sídlech
V době uzávěrky zpravodaje je v lokalitě vyřezáno několik bříz a
náletové dřeviny. Z modřínů, které musely být vykáceny v obecním lese kvůli
napadení parazitem, bude postaven altán. Práce budou pokračovat
vybagrováním dna rybníčku, terénními úpravami okolí a zhotovením laviček.
Územní plán
Územní plán je základní koncepční dokument obce, který
mimo jiné říká, kde se smí stavět, případně co a za jakých
podmínek. Stávající územní plán obce je platný do konce roku
2020. Informujeme tímto všechny občany, aby včas promysleli své budoucí
záměry ohledně svých pozemků a parcel v katastrálním území Nová Sídla. Po
výběru pořizovatele a zhotovitele (architekta) bude na řadě veřejná debata a
diskuze, kde tyto vaše nápady a náměty uvítáme a budou projednány.
Projekt na rekonstrukci vodovodu
Obec Nová Sídla zažádala Pardubický kraj o dotaci na projektovou
dokumentaci rekonstrukce vodovodu v intravilánu obce Nová
Sídla a části Sedlíšťka. V rámci procesu výběru projektanta byla
vysoutěžena nabídka Ing. Františka Pravce ze Suché Lhoty ve výši
necelých 478 tisíc Kč včetně DPH. Z toho Pardubický kraj pokryje dotací částku
250 tisíc, zbytek uhradí obec ze svého rozpočtu. Stávající vodovod je z šedesátých
let minulého století a převážná část je z křehké litiny. Proto je jeho rekonstrukce
nezbytná. Projektová dokumentace bude zpracována do konce roku 2019. Poté

