
tj. de��ová. Mnoho nemovitostí má stále NAÈERNO vybudované pøepady ze �ump a 
septikù, pøípadnì vsaky na pozemku. Upozoròujeme, �e jde o poru�ení zákonù: není-li 
�umpa vodotìsná, jde o poru�ení stavebního zákona; vypou�tí-li odpadní vody do 
de��ové kanalizace jde o poru�ení zákona o vodách a také poru�ení zákona o 
vodovodech a kanalizacích (de��ové vody toti� konèí obvykle ve vodním toku, co� mù�e 
zpùsobit havárii na �ivotním prostøedí). Na majiteli mù�e být kontrolními orgány 
po�adována úhrada za odbìry vzorkù vody, èi�tìní a monitoring. Díky kamerovému 
systému, kterým jsou provìøovány kanalizace, lze nedovolené napojení, které buï vùbec 
nemá být, nebo má slou�it jen pro odvod srá�kových (de��ových) vod, snadno 
identifikovat a také lze rozpoznat, zda jsou jím odvádìny spla�ky. 

Projekt na rekonstrukci vodovodu - informace 

V kanceláøi obecního úøadu je k dispozici k nahlédnutí a pøípadným 
pøipomínkám návrh nových tras v rámci rekonstrukce vodovodu v 
Nových Sídlech a v Sedlí��kách.  Nahlí�et do nìj mù�ete v úøedních 
hodinách. 

Nejstar�í historie obce Sedli��ky 
( erpáno!z!publikace �Hrady,!zámky!a!tvrze!v!"echách,!na!Morav#!a!ve!Slezsku�!a!�Místopisný!slovník!historický�) 
�Sedlí��ka u Mora�ic� se poprvé písemnì pøipomínají roku 1318, kdy si 

zde na ostrùvku s vodním pøíkopem postavil Blud z Mora�ic tvrz. Po nìm tuto tvrz, 
ke které patøil je�tì dvùr a nìkolik statkù, vlastnil jeho pøíbuzný Jindøich Makovský 
z Pot�tejna a v roce 1370 jeho ze�, vysokomýtský rychtáø Rudlin Royt. Rudlinova 
dcera Anna prodala èást majetku Filipovi ze Slepotic, ten potom Jindøichovi a Janovi 
z Chlumu, kteøí jej zastavili svému strýci Mstidruhovi z Adlar a jeho synovi 
Habartovi. Právo na tento majetek ale uplatòoval po svých pøíbuzných Oldøich z 
Chlumu, který jej v roce 1437 nakonec získal. Obratem jej ale prodal Jilkovi ze Seèe. 
Potomní dr�itelé, jimi� byli bratøi Otík a Mikulá� z Bubna, postupnì v letech 1521-28 
odprodali tvrz s pøíslu�enstvím Kostkùm z Postupic. Ti ji pøivtìlili ke svému 
brandýskému panství, pozdìji majetku pánù ze �erotína. Kdy� pøipadla celá ves v 
17. století k litomy�lskému panství, byla na ostrùvku postavena velká barokní sýpka 
s kruhovým vodním pøíkopem nazývaným �parkány�. Sedli��ky u litomy�lského 
panství setrvaly a� do zániku feudalismu. Po roce 1848 se Sedli��ky i Nová Sídla 
staly souèástí Mora�ic. V roce 1892 do�lo k rozdìlení tohoto územního celku na dvì 
samostatné obce a to Mora�ice a Sedli��ky - Nová Sídla. Pod spoleènou správou byly 
obì vesnice do roku 1928, kdy se Nová Sídla osamostatnila. 

 

Zpravodaj obce Nová Sídla a Sedlí��ka je periodickým tiskem územního samosprávného celku evidovaný pod 
evidenèním èíslem MK ÈR E 23088. Vydáván je 2x roènì. 

(èíslo 4, den vydání 23. prosince 2019, náklad 120 výtiskù + 19 povinných výtiskù). 

Vydavatelem je Obec Nová Sídla, Nová Sídla 78, IÈ 00579581. Výtisk je zdarma. 

 

Zpravodaj obce   
Nová Sídla a Sedlí��ka 
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Vá�ení spoluobèané, 

právì jste obdr�eli dal�í vydání obecního zpravodaje, v nìm� najdete informace o 
aktuálním dìní v na�í obci, o plánech do budoucna a rùzné dal�í. 

Dovolte nám, popøát Vám v�em touto cestou pøíjemné pro�ití svátkù vánoèních a 
mnoho zdraví, �tìstí a spokojenosti v novém roce 2020. 

Zastupitelstvo obce 

Nové obecní symboly � hlasování 

Na vlo�ené pøíloze jsou dvì varianty návrhù obecních symbolù, 
vybrané zastupitelstvem z celkem �esti návrhù, zpracovaných heraldikem panem 
Pavlù. Rozhodnutí, který z návrhù se stane oficiálním symbolem na�í obce, je na 
Vás. Prosíme o vrácení vyplnìného hlasovacího lístku do 31. ledna 2020. Vhoïte jej 
do schránky na OÚ v Nových Sídlech. Dìkujeme Vám. 

 

Územní plán obce 

Platnost stávajícího územního plánu skonèí v roce 2020. 
V návaznosti na to budeme zpracovávat nový územní plán 
na�í obce, který bude zásadním dokumentem rozvoje obce na 
dal�í desetiletí. Velmi stojíme o to, abyste se aktivnì zapojili 

do jeho tvorby a pøípravy a pomohli nám stanovit: cíle, které by mìl územní plán 
øe�it, hodnoty, které by mìl chránit a problémy, které by nám pomohl odstranit. 
Potøebujeme znát Va�e názory, po�adavky, místa kde chcete stavìt, kudy potøebujete 
chodit a jezdit, místa která máte v obci rádi ale i ta, která jsou problémová. Chtìli 
bychom vidìt obec, kde �ijeme, Va�ima oèima. Jsme teprve na zaèátku tvorby 
územního plánu, ve stádiu tzv. �zadání�. O dal�ích krocích pøi tvorbì územního 
plánu Vás budeme samozøejmì informovat, budou té� na webových stránkách obce. 
Se svými podnìty a pøipomínkami mù�ete co nejdøíve pøijít do kanceláøe obecního 
úøadu. Tì�íme se na spolupráci pøi tvorbì územního plánu. 



Bruslení 2019 - pozvánka 

V sobotu 28. prosince 2019 od 9 do 10:30 hodin se koná tradièní 
bruslení na Zimním stadionu v Litomy�li. Zveme v�echny malé 
i velké bruslaøe. 

Pùjèování spoleèenské místnosti a kuchyòky v hasièské zbrojnici       

Nabízíme Vám k vyu�ití spoleèenskou místnost a kuchyòku pro 
soukromé akce. Pronájem tìchto prostor je zpoplatnìn. Cena je stanovena za víkend 
(pátek � nedìle) ve vý�i 800 Kè bez vytápìní a 1 000 Kè s vytápìním. O výpùjèce 
sepí�eme jednoduchou smlouvu a pøed výpùjèkou bude vybrána vratná 
kauce 2 000 Kè. V�echny prostory vèetnì chodby jsou nekuøácké. Úplná pravidla 
jsou k dispozici na obecním úøadì. Obracet se mù�ete na 
místostarostku paní Marii Pro�kovou. 

Obecní knihovna informuje 

Výpùjèní doba knihovny byla roz�íøena a je nyní ka�dé pondìlí 
od 17 do 19 hodin. Kolem svátkù v pondìlí 23. 12. 2019 i v pondìlí 30. 
12. 2019 je knihovna otevøena. Na zaèátku pøí�tího roku pojedeme 

opìt do divadla. Výroèí 200 let od narození spisovatelky Bo�eny Nìmcové nám 
pøipomene Mgr. Jana Kroulíková na zajímavé pøedná�ce, bli��í informace k akci 
obdr�íte vèas formou letáèku. 

Nové hasièské auto � informace o vyu�ití dotací 

Obec poøídí nový dopravní automobil pro zaji�tìní akceschopnosti 
jednotky po�ární ochrany Nová Sídla. Z dotaèního programu 
Generálního øeditelství HZS ÈR lze získat 450 000 Kè a z dotaèního 
programu Pardubického kraje dal�ích 300 000 Kè, zbytek bude 

doplacen z rozpoètu obce. V èervnu 2019 byla poslední mo�nost �ádat o úèelovou 
investièní dotaci z programu GØ HZS ÈR. Tato mo�nost se nebude opakovat, a proto 
jsme ji vyu�ili. Bude zakoupen devítimístný automobil umo�òující pøepravu 
jednotky po�ární ochrany na místo zásahu nebo pøepravu osob pøi plnìní úkolù na 
úseku po�ární ochrany. Automobil nebude vybaven vestavìnou hasící technologií, 
zaøízení prvotního zásahu. Støíkaèka bude pøevá�ena na pøívìsném vozíku. 
Automobil bude v majetku obce a bude mo�né jej vyu�ít nejen pro potøeby hasièù. 
Pøedání automobilu bude do konce roku 2020. 

Úprava ceny za vodné 

Dodavatel vody VHOS  Moravská Tøebová a.s. oznámil zvý�ení ceny 
vodného v roce 2020 na 35,-Kè / m3 vèetnì DPH (dosavadní cena byla 34,-Kè za m3). 

Po�ární prevence 

V pøíloze jste obdr�eli Bezpeènostní desatero po�ární ochrany, které 
vzniklo shrnutím zku�eností Hasièského záchranného sboru ÈR z 
po�árù rodinných domù. Prosíme, uvìdomte si, �e odpovìdnost za 
své chování a technické zabezpeèení svých domovù nese ka�dý 
sám, nikoli stát nebo hasièi. Jen v loòském roce do�lo v ÈR k 1700 

po�árùm rodinných domù, zemøelo pøi nich 30 lidí, 238 bylo zranìno a zpùsobené 
�kody dosáhly 286 milionù Kè. Je spoleèným zájmem nás v�ech takovým �kodám 
úèinnì pøedcházet k èemu� máte nyní jednoduchou pomùcku. 

Pravidla venkovního pálení odpadu � upozornìní 

Zákonem o ochranì ovzdu�í è. 201/2012 Sb. jsou stanovena pravidla, 
kterými se øídí pálení ve venkovních otevøených ohni�tích. Podle § 16 
odstavec 4 zákona se smí v otevøeném ohni�ti spalovat pouze suché 

rostlinné materiály nezneèi�tìné chemickými látkami, to znamená suché listí, 
suchá tráva, proschlé døevo, které nesmí být napu�tìno chemickými látkami 
(nesmí se jednat o napø. lakovaná prkna, pøekli�ku apod.). Poru�ení tohoto pravidla 
je pøestupkem podle zákona o ochranì ovzdu�í a lze za nìj ulo�it pokutu. Podle § 
16 odst. 5 lze pálení zahradního biologického odpadu v obci také zcela zakázat nebo 
omezit obecnì závaznou vyhlá�kou.  

Plánované pálení ohla�ujte místnì pøíslu�nému hasièskému záchrannému sboru 
kraje pomocí aplikace na webových stránkách https://paleni.izscr.cz/. Nahlá�ením 
pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operaèním a informaèním 
støediskem hasièského záchranného sboru. Evidence slou�í výhradnì pro mo�nost 
ovìøení místa pálení s mo�ným nahlá�ením po�áru. 

Uschovávejte v�echny doklady o vyvá�ení �umpy od 1. 1. 2019 

Od 1. ledna 2019 zaèala platit novela vodního zákona, kterou se zásadnì 
zmìnila pravidla nakládání s odpadní vodou. Nyní mají majitelé 
nemovitostí povinnost uchovávat doklady o tom, jaké mno�ství 

odpadních vod odvezli na èistièku odpadních vod. Doklad musí obsahovat místo, 
odkud je odpadní voda vyvá�ena, datum odvozu, název odvozce a údaj o tom, jaké 
mno�ství a na kterou ÈOV byla odpadní voda odvezena. Majitelé nemovitostí budou 
muset vodoprávnímu úøadu na jeho �ádost dolo�it, kolik celkovì vyprodukovali 
odpadu za rok, resp. kolik odpadu z jejich jímky bylo odvezeno fekálním vozem. Jestli�e 
vlastník po�adované doklady kontrolnímu úøadu nepøedlo�í, lze to pova�ovat za 
poru�ení povinností pro nakládání s odpadními vodami stanovených vodním zákonem. 
Kontroly budou provádìny pøi haváriích s dopadem na �ivotní prostøedí, ale nelze 
vylouèit ani kontroly namátkové nebo na oznámení. Na�e obec nemá zatím 
vybudovanou spla�kovou kanalizaci, v obou èástech obce je pouze kanalizace srá�ková, 
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Mかli byste si uvかdomit, že odpovかdnost za své cho-
vání a za technické zabezpeいení svých domovゎ proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k tかmto požárゎm 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zranかním, 

dodržujte toto BEZPE┬NOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DħTI
Dejte z dosahu dｌtí zápalky, zapalovaｈe, vysvｌtlete jim 
nebezpeｈí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiｈe požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a pｐenosnými hasicími pｐístroji.

UDRŽUJTE V POŝÁDKU UZÁVħRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínaｈe elektrického proudu, uzávｌry vody 
a plynu musejí být ｐádnｌ oznaｈené a pｐístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŝÍZENÍ
Kontrolujte pravidelnｌ stav spotｐebiｈｔ a šｎｔrových vedení. 

UDRŽUJTE PRůCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTħ
V pｐípadｌ požáru oceníte, že budete moci z hoｐícího 
domu rychle utéct a zachránit ｈleny rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTħTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotｐebiｈe v souladu 
s prｔvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŝENÝ OHEŎ
Nenechávejte bez dozoru otevｐený plamen svíｈek, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost pｐi vaｐení.

POZOR NA CIGARETY
Pｐi kouｐení a odhazování nedopalkｔ do odpadkových 
košｔ nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNů
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hoｐlavé látky, popel uklá-
dejte do nehoｐlavé nádoby.
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2. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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3. 

4. 

5. 



oslovujeme Vás touto cestou proto, 
že stále evidujeme vysoký poいet 
požárゎ v domácnostech, které mají 
tragické následky. Každý rok 
dochází k více než tisícovce požárゎ 
v obytných budovách, kde umírají  
desítky lidí a stovky jich jsou 
zranかny.

Vážení obyvatelé 
rodinných domゎ, bytゎ, CHRAŎTE

domov i sebe

© MV–generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru

České republiky 


