
Zpravodaj obce   
Nová Sídla a Sedlíšťka 

č í s l o  1  v  r o c e  2 0 2 2  

Vážení spoluobčané, 

v rukou držíte první letošní vydání místního obecního zpravodaje. V něm vás 

chceme informovat nejen o novinkách a akcích, které nás čekají v průběhu roku 

2022. Jaro začne v sobotu 9. března 2022 na sále v hasičské zbrojnici 

Velikonočním zábavným tvořením. Následovat bude pálení čarodějnic na letišti. 

A letos nás také čeká výročí 120 let Sboru dobrovolných hasičů, které se oslaví 

v sobotu 21. května 2022 hasičskou soutěží v Lukách. 

Těšíme se, že si všechny akce společně užijeme. 

Zastupitelstvo obce 

Blíží se termín pravidelného výběru poplatků za rok 2022 

Poplatek za odvoz komunálního odpadu a za psa je 

vybírán do 30. dubna 2022. Výše poplatku za odpad je 

550 Kč za každého občana. Výše poplatku za odpad pro 

chalupáře je 550 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 2022). Pokud nemáte internetové bankovnictví, využijte 

bezhotovostní platbu prostřednictvím někoho z rodiny nebo z vašich známých.  

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

Jarní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude proveden 

v sobotu 9. dubna 2022 a v sobotu 16. dubna 2022 vždy od 9:00 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!!! 

Aktuální informace najdete také na facebookovém profilu obce 

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

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


Projekt reflexních prvků 

Sdružením místních samospráv České republiky a Českou kanceláří pojistitelů 

byl vytvořen projekt pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů s názvem JE ČAS 

ZAZÁŘIT. Jeho cílem je upozornit na nošení reflexních prvků, které zásadně 

zvyšuje bezpečnost chodců a cyklistů. Díky nošení reflexních prvků vás i za 

zhoršené viditelnosti řidiči zpozorují na 10x delší vzdálenost. Stihnou se vám 

bezpečně vyhnout a vy dorazíte domů v pořádku.  

Tříkrálová sbírka 2022 

Sbírka měla také letos ne zcela 

tradiční formu. V Nových Sídlech  se 

přispívalo do pokladničky v obchodě, 

vybralo se  6 116 Kč.  V části obce 

Sedlíšťka proběhla obchůzka 

koledníků po domech, vybralo se  2 212 Kč. Celkový výtěžek sbírky pro Farní 

charitu Litomyšl v celém regionu dosáhl 744 461 Kč.  Tyto peníze půjdou 

především na provoz Domácího hospicu sv. Františka, na provoz 

Dobrovolnického centra Litomyšl a na přímou pomoc rodinám s dětmi, které 

jsou ve finanční tísni. 

Pomoc pro Ukrajinu - informace 

I nás znepokojuje situace, která nastala v současné 

době na Ukrajině. Děkujeme vám všem, kteří jste 

přispěli do sbírek doposud vyhlášených v naší 

obci. Sešlo se velké množství potravin, 

hygienických potřeb, ale i lůžkoviny a spacáky. 

Místní hasiči dopravili a předali všechny darované věci Charitě v Litomyšli a 

odtud putovaly dál k potřebným.  Pokud byste hledali nějaké další informace k 

aktuální situaci s ukrajinskými uprchlíky, na webu města Litomyšle je v češtině i 

v ukrajinštině zprovozněna adresa, která je neustále doplňována tak, aby 

odpovídala na nejčastější dotazy:  

https://www.litomysl.cz/aktuality/pomoc_pro_ukrajinu_jak_se_pridat   

https://www.litomysl.cz/aktuality/pomoc_pro_ukrajinu_jak_se_pridat


Obecní knihovna informuje 

Připomínáme, že výpůjční doba knihovny je každé pondělí 

od 17 do 19 hodin. Vybírat zde můžete z více než tisíce knižních 

titulů pro čtenáře bez rozdílu věku. Pokud si nevyberete z naší 

nabídky, zajistíme a dovezeme vám žádanou knihu z patronátní 

knihovny v Litomyšli. V letošním roce bude v knihovně instalován počítačový 

program na automatickou evidenci knižního fondu a evidenci výpůjček. Do 

vlastního knižního fondu obec zakoupila všechny romány oblíbené české 

autorky Aleny Mornštajnové a také knihu Karin Lednické „Šikmý kostel“. 

Pokud to epidemická situace dovolí, vrátíme se opět k  návštěvě/pořádání 

kulturních akcí. 

Novinky z Pardubického kraje                                                                              

 Pardubický kraj nás informoval o novince v oblasti 

zdravotnictví, kterou je interaktivní mapa. Ta obyvatelům kraje 

pomůže vyhledat nejbližšího lékaře z oboru praktický lékař, 

praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie,  z 

oboru ostatních ambulantních zařízení a ostatních 

zdravotnických zařízení. Mapa nabídne vyhledání nejbližšího 

lékaře v oblasti primární péče, ale také akutní či pohotovostní služby na základě 

lokalizace. Součástí informace je rovněž adresa, webové stránky a telefon do 

ordinace. Interaktivní mapu naleznete na webových stránkách kraje v sekci 

zdravotnictví: https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/ 

ROK 2021 – rok plný akcí (příspěvek členů SDH) 

Máme za sebou bohatý a úspěšný rok plný událostí. Rok 

jsme zahájili květnovým stavěním máje před naší 

hasičárnou. Za podpory dětí se nám podařilo májku krásně 

vyzdobit stužkami a následně postavit. Tato událost byla 

zakončena posezením v přístřešku u zbrojnice. Začátkem 

července jsme vyrazili, s naším klenotem – Erenou, na technickou kontrolu do 

Skutče. Erena bez problémů prošla. Tímto děkujeme Pavlovi Pokornému za 

vzornou přípravu vozu. Prázdniny jsme zakončili pálením ohně na letišti. Pro 

děti bylo připraveno plno soutěží a aktivit, mimo jiné také mohli vyzkoušet práci 

s hasičskou stříkačkou. Odměnou jim byly opečené buřty. Naše Erena se po 

vlastní ose zúčastnila akce Retroměstečko v Pardubicích. Na této akci jsme se 

přidali k velkému počtu veteránů. Byli jsme svědky ukázkových zásahů hasičů i 

policie. Ke konci září proběhlo slavnostní žehnání našeho nového zásahového 

dopravního automobilu Ford Transit 4x4. Obcí prošel průvod, u pomníku 

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/


padlých byly položeny věnce. Za pořízení automobilu patří obci obrovské díky. 

V říjnu se náš sbor zúčastnil netradiční hasičské soutěže v Cerekvici nad 

Loučnou. V útoku jsme se umístili na krásném šestém místě, ve štafetě jsme byli 

třetí. Poslední akcí roku byla zabijačka, které se zúčastnila velká část vesnice. 

Ochutnali různé zabijačkové pochoutky mimo jiné kroupy, ovar, prejt. Rok 2021 

uzavíráme jako velmi úspěšný. Tímto vás všechny srdečně zveme v sobotu 21. 

května 2022 od 13 hodin na tradiční okrskovou soutěž, která se bude konat 

v Lukách. Přijďte nás podpořit, abychom dosáhli toho nejlepšího výsledku. 

Požáry v naší obci od jejího vzniku do roku 1930 

(zpracováno podle zápisu v Pamětní knize sdružených obcí Sedlišťky – Nová Sídla) 

Občané novosídelští poprvé byli rozrušeni požárem v létě 

roku 1832. Tehdy vyhořela chalupa Milerova čp. 34. Ten den 

obyvatelka chalupy pekla chléb a postavila „vožehy“ pod 

doškovou boudu. Od nich chytlo a oheň zachvátil též čp. 33. 

Mezi léty 1840 – 1845 vyhořela chalupa Benešova čp. 8. 

Hospodyně třela večer len, který se do rána vzňal a oheň 

zničil chalupu. V roce 1848 vyhořela chalupa Václava Kubíčka čp. 8.  Jeho děti 

spolu s dětmi souseda Karlíka čp. 7 udělaly si pod boudou u chalupy ohníček, 

od toho chytla bouda i chalupa. V roce 1854 na podzim hospodyně Smejkalová 

čp. 48 třela len, ten se vzňal a vznikl požár. Chalupa úplně shořela. Na podzim 

roku 1856 vznikl oheň v chalupě Františka Bise čp. 10 a zachvátil i čp. 9. O 

vzniku tohoto ohně se vypravuje, že hospodář ten den ráno řezal „sekajnu“ a 

kouřil, dýmka mu upadla na zem a on ji zapomněl zvednout. Odešel z chalupy 

do lesa k Řikovicům dělat dřevo. Když přišli do lesa ostatní „drváci“ s tím, že na 

Morčanech hoří, tu on zvolal: „Pro pána, to je u nás!“ A také bylo. V roce 1873 

pod Bažantnicí vyhořela fořtovna nad studánkou. V roce 1875 oheň strávil 

Plškovu chalupu čp. 46. V roce 1897 dne 9. července v noci chytlo u Novotných 

čp. 63 a oheň přešel taktéž na čp. 64 a čp. 65. V roce 1900 shořela pazderna. V 

roce 1902 dne 25. listopadu v 11 hodin v noci vypukl požár v čp. 17 u Františka 

Vanického. Domácí hasičský sbor se stříkačkou poprvé při ohni zasahoval. V 

roce 1926 dne 9. dubna podruhé vyhořelo u Josefa Holce v čp. 65. Domácí 

hasičský sbor u požáru aktivně zasahoval všemi členy. Dne 3. září 1930 hořelo v 

čp. 56 (asi od blesku).  Kromě novosídelských hasičů byly přítomny sbory 

Morašice, Cerekvice, Újezdec, Tržek a Litomyšl. Na hašení požáru 

spolupracovali spolu s domácími také hasiči z Morašic a z Cerekvice. 
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