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Sedloňovský zpravodaj léto 2004

Vážení čtenáři,
Letošní zima zkoušela naši trpělivost. Udeřila náhle, bez varování a plnou silou. 

Nadělila nám tolik sněhu, aby připomněla zákonitý cyklus, který známe z dětství. 
Dokázala nejen potrápit, ale i vykouzlit nádherné scenérie. Tuhá zima je většinou 
spojována s depresí a špatnou náladou. K dlouhodobému splínu však není důvod. Jaro 
již nezadržitelně ťuká na dveře a překvapí nás podobně jako zima. A bude jen na nás, 
zda příjemně, nebo méně radostně.

S přicházejícími velikonočními svátky se k Vám dostává také první číslo našeho 
obecního zpravodaje v roce 2010, chceme Vám popřát hezké velikonoce s bohatou 
pomlázkou a šťastné dny, které jsou před námi. 

Tentokrát se v něm setkáváme s návrhem rozpočtu na rok 2010 a s dalšími 
informacemi z obecního zastupitelstva. Pak jsou zde obvyklé rubriky, které přinášejí 
informace z různých oblastí, přírodou počínaje a kulturou konče.

Je naší snahou, aby zpravodaj vycházel alespoň jako v roce minulém, t.j. čtyřikrát 
do roka. V každém čísle žádáme o příspěvky, byli bychom velmi rádi, kdyby se kdokoliv 
z Vás zapojil do vzniku zpravodaje a kterékoliv další číslo svým příspěvkem obohatil. 
Příspěvky můžete dát starostovi, nebo někomu ze zastupitelů. Redakce

Co najdete v tomto čísle
1. Zprávy z činnosti obecního úřadu
2. Rozpočet na rok 2010
3. Příroda
4. Společenská kronika
5. Kultura
6. Různé

1. Zprávy z činnosti obecního úřadu
Zastupitelé obce se v novém roce 2010 sešli čtyřikrát na jednání obecního 

zastupitelstva, když  jedno zasedání bylo veřejné  v restauraci u Ghaniho.
Předmětem jednání bylo příprava a vypracování obecního rozpočtu na letošní 

rok, když tento pak byl schválena na veřejném zasedání dne 22.2. Do tohoto data 
hospodařila obec s rozpočtovým provizoriem. Schválený rozpočet je uveden v tomto 
vydání zpravodaje.  

Mimo to byla projednávána další agenda obce a došlá pošta. Zastupitelé mimo jiné 
schválili záměr prodeje pozemku č.parc. 914/13 a záměr pronájmu nebytových prostor 
v čp.155 v prvním poschodí. Dále schválili částku za případný krátkodobý pronájem 
prostor tělocvičny. Zájemci si mohou tyto prostory pronajmout za částku  150.—Kč/hod.

Zastupitelstvo obce upozorňuje, že do konce února byla povinnost úhrady poplatků 
ze psů, pokud tak někdo neučinil, je nutné uhradit tento poplatek neprodleně. Dlužník 
se vystavuje nebezpečí případného penále. 

Poplatky za ubytování v objektech na území obce jsou pro rok 2010 stejné jako 
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v roce minulém. Zastupitelstvo se rozhodlo poplatky nenavyšovat a vyjít tak vstříc 
požadavkům jednotlivých ubytovatelů. 

Na veřejném zasedání vznesli někteří přítomní účastníci připomínky k činnosti 
obecního úřadu a chodu obce. Týkaly se hlavně zimní údržby, stavu mostku na horním 
Sedloňově u H.Grima, stavu veřejného osvětlení a také nutné údržby veřejné zeleně 
v obci. Zastupitelstvo se bude těmito připomínkami vážně zabývat a jak fi nanční 
situace obce dovolí, bude jednotlivé podněty řešit. Bylo také poukázáno na špatný stav 
koryta Sedloňovského potoka, ten je místy zanesen, rostou v něm náletové dřeviny 
a kamenný obklad se rozpadá. Obec na tento stav upozornila správce toku – Povodí 
Labe, který odpověděl, že vše je v pořádku. Protože občané i obec jsou jiného názoru, 
bude stávající stav fotografi cky zdokumentován a vyvoláno nové jednání. Současně 
bylo poukázáno i na dokončení zábradlí u požární nádrže na horním Sedloňově. 

Zastupitelstvo obce si je vědomo toho, že nastupující jaro odhalí některé nepořádky 
v obci a v rámci úklidu po zimě bude naší snahou za pomoci zaměstnanců obce 
uvést tyto nedostatky do pořádku. Zastupitelé současně apelují na každého z občanů 
i rekreantů naší obce, aby této snaze byli maximálně nápomoci. Současně děkujeme 
všem, kteří se starají o to, aby okolí jejich objektů bylo v co nejlepším stavu. 

Po částečné rekonstrukci objektu obecního úřadu, zbývá otevřít památník obce 
a výstavní síň Jarmily Haldové. Prostory po dobu rekonstrukce sloužily jako dočasný 
sklad. Protože naše obec je sídlem matričního úřadu, potřebujeme pro potřeby konání 
svateb a podobných akcí prostor obřadní síně. Zastupitelstvo se rozhodlo, že pro tento 
účel bude provedena rekonstrukce místnosti památníku tak, aby mohl sloužit oběma 
těmto účelům. Je předpoklad, že po provedení jednoduchých stavebních úprav bude 
moci být památník i obřadní síň otevřeny ještě do prázdnin. 
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2. Rozpočet obce Sedloňov na rok 2010

jaro 2010

Da  z p íjm  fyzických osob

1111 da  z p íjmu fyz. osob ze záv. innosti 469 000,00 K                  
1112 da  z p íjmu fyz. osob ze SV 42 000,00 K                    
1113 da  z p íjmu fyz. osob z kap. Výnos 43 000,00 K                    

Dan  z p íjmu právnických osob

1121 da  z p íjmu právnických osob 487 000,00 K                  
Obecné dan  ze zboží a služeb

1211 da  z p ídané hodnoty 1 065 000,00 K               
Místní poplatky

1341 poplatek ze ps 4 500,00 K                      
1343 poplatek za užívání ve ejného prostranství 15 000,00 K                    
1345 poplatek za láze ský a rekr. Pobyt 41 000,00 K                    
1351 odvod z výt žku provozování loterií -  K                              

Správní poplatky
1361 správní poplatky 10 000,00 K                    

Dan  z majetku
1511 da  z nemovitostí 280 000,00 K                  

P ijaté dotace
4112 neinvesti ní p ijaté dotace 

"- výkon státní správy 348 100,00 K                 
4134 p evody z rozp. Ú t 600 000,00 K                 

P íjmy z vlastní innosti

3311 2111 divadelní innost 10 000,00 K                    
3315 2111 innosti galerií a muzeí 7 500,00 K                      
3632 2111 poh ebnictví 20 000,00 K                    
3722 2111 nakládání s odpady 50 000,00 K                    
6171 2111 innost místní správy 5 000,00 K                      
3639 2131 pronájem pozemk -  K                              

Obec Sedlo ov -  rozpo et na rok 2010

P ÍJMY
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P íjmy z prodeje zboží
3722 2112 kom.odpad  90 000,00 K                    
3639 2112 komunální služby - prodej materiálu -  K                              

P íjmy z úrok
6310 2142 p íjem z divid.

6310 2141 p íjmy z finan ních operací 1 500,00 K                      
Sb r druhotných surovin
P íjmy z prodeje pozemk

6171 3111 p íjmy z prodeje pozemk 100 000,00 K                  

3 688 600,00 K              
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Silnice
2212 5139 nákup materiálu 10 000,00 K                    

5156 PHM 30 000,00 K                    
5169 nákup služeb 10 000,00 K                    
5171 opravy a udržování 10 000,00 K                    

5 000,00 K                               

Kanalizace - budovy, haly, stavby
2321 6121 411 844,00 K                  

Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 5171 opravy a udržování - BUS zastávka 10 000,00 K                    

Základní škola
3113 5321 neinvesti ní dotace obcím

"-za žáky ZŠ Deštné v OH - org. 0125 5 400,00 K                      
3111 "-za žáky v MŠ Ba etín 4 000,00 K                      
3113 5221 neinvesti ní dotace obecn  prosp.org.

"- za žáky v Trivium plus, Dob any 31 500,00 K                    
Divadelní innost

3311 5139 nákup mateirálu 3 000,00 K                      
5175 pohošt ní 3 000,00 K                      
5164 nájemné 3 000,00 K                      

innosti knihovnické
3314 5021 odm ny -ostatní osobní výdaje 7 200,00 K                      

5031 povinné pojistné na SZ -  K                              
5032 pov.pojistné na VZP -  K                              
5136 knihy, asopisy 1 000,00 K                      
5321 neinvesti ní dotace obcím - Dobruška 1 500,00 K                     

Ostatní záležitosti kultury
3319 5021 dohoda - kronika 5 000,00 K                      
3319 5175 pohošt ní

Ostatní záležitosti kultury - SPOZ

3399 5139 nákup materiálu

5175 pohošt ní 6 000,00 K                      
5194 v cné dary 5 000,00 K                      

Místní zpravodaj
3349 5169 služby 20 000,00 K                    

Odvád ní a išt ní odpadních vod a nakládání s kaly
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3341 5169 autorská práva 1 700,00 K                      

Zájmová innost a rekreace
3421 5139 3 000,00 K                      

Ve ejné osv tlení

3631 5139 nákup materiálu 10 000,00 K                    
5154 elektrická energie 70 000,00 K                    
5169 nákup služeb 25 000,00 K                    
5171 opravy a udržování 70 000,00 K                    

Poh ebnictví
3632 5139 nákup materiálu 10 000,00 K                    

3635 6119 územní plán 70 000,00 K                    

Komunální služby a územní rozvoj
3639 5011 platy zam stnanc 315 500,00 K                  

5021 dpp 20 000,00 K                    
5031 povinné pojistné na SZ 79 000,00 K                    
5032 povinné pojistné na VZP 28 500,00 K                    
5134 prádlo, od v, obuv 4 000,00 K                      
5139 materiál 20 000,00 K                    
5154 elektrická energie 15 000,00 K                    
5156 PHM 30 000,00 K                    
5162 služby telekomunikací 6 000,00 K                      
5164 nájemné

6320 5163 pojišt ní - vozidla 11 500,00 K                    
3639 5169 nákup služeb 10 000,00 K                    

Sb r a svoz nebezpe ných odpad
3721 5169 nákup služeb 7 000,00 K                      

Sb r a svoz komunálních odpad
3722 5138 nákup materiálu - známky 90 000,00 K                    

5164 nájemné 18 500,00 K                    
5169 nákup služeb - odvoz 120 000,00 K                  

Místní rozhlas 

Územní plánování
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5171 opravy a udržování 20 000,00 K                    

3745 5021 dpp 20 000,00 K                    
5137 DHDM 30 000,00 K                    
5156 PHM 5 000,00 K                      

Požární ochrana
5512 5139 nákup materiálu 10 000,00 K                    

5154 elektrická energie 5 000,00 K                      
5156 PHM 3 000,00 K                      
5163 pojišt ní 1 200,00 K                      
5229 dotace 1 000,00 K                      

Zastupitelstva obcí
6112 5023 ostatní osobní výdaje - odm ny 182 640,00 K                  

5032 povinné pojišt ní na VZP 16 500,00 K                    
innost místní správy

6171 5011 platy zam stnanc 171 500,00 K                  
5021 platy zam stnanc  - DP 23 400,00 K                    
5031 povinné pojišt ní na SZ 42 900,00 K                    
5032 povinné pojišt ní na VZP 15 500,00 K                    
5136 knihy, noviny 30 000,00 K                    
5139 nákup materiálu 25 000,00 K                    
5154 elektrická energie 50 000,00 K                    
5155 uhlí,d evo -  K                              
5161 služby pošt 12 000,00 K                    
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 K                    

6320 5163 pojišt ní - budovy, majetek 22 000,00 K                    
5167 služby školení a vzd lávání 6 000,00 K                      
5169 nákup služeb 40 000,00 K                    
5171 opravy a udržování

6171 5172 programové vybavení 5 000,00 K                      
 5173 cestovné 5 000,00 K                      

5175 pohošt ní 3 000,00 K                      
5178 leasing - škoda 57 300,00 K                    
5361 KOLKY -  K                              
5365 KOMÍN 1 500,00 K                      

5229 ostatní neinvesti ní dotace 

Pé e o ve ejnou zele
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"-SMO 3 000,00 K                      
"-SPOV 2 000,00 K                      
"-maska 1 000,00 K                      

Výdaje z finan ních operací
6310 5163 služby pen žních ústav 15 000,00 K                    

p evody vlastním fond m
6330 5345 600 000,00 K                  

Ostatní innosti
6409 5329 ostatní neinvesti ní dotace 

"-DSO - Region Orl.hory - ORG 0325 11 016,00 K                   

231 11 8124 81 600,00 K                   
úroky 5141/6310 114 000,00 K                 
Splátka krátkodobého úv ru
úroky 5141/6310 54 400,00 K                   
231 11 8113 350 000,00 K                 

VÝDAJE 3 688 600,00 K    
rozdíl p íjmy x výdaje -  K                                        

P ipomínky k návrhu rozpo tu mohou ob ané v souladu s § 11 odst. 2 zákona . 250/2000 Sb. o rozpo tových 

pravidlech územních rozpo tu v platném zn ní uplatnit písemn  ve lh t  do  21.2.2010    na obecní ú ad.

Vyv šeno dne: 2.2.2010

S ato dne: 22.2.2010

Splátka dlouhodobého úv ru

Protože naše obec je členem Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory, 
do kterého také přispívá částí svých fi nančních prostředků, zveřejňujeme zprávu 
o hospodaření DSO za rok 2009 včetně komentáře. 

Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2009 
Závěrečný účet za rok 2009

UZ položka Příjmy v tis. Kč celk.za p.

91252 4113 Neinv.dotace SFDI - Dráhy Orl. hor - org. č. 504 896,00 896,00

4121 Dotace od obcí (členské příspěvky+EG+OHP) 337,60

Dotace od obcí - Rampušák+Kačenka  org. 223 41,50

Dotace od obcí - pojištění HIC - Sapard 13,52 392,62
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 4122 Dar. Kh.kraj - CykloGlacensis 2009 10,00

Dotace kraj: Manažer DSO org. 20 118,00 128,00

4221 Dotace od obcí INV - Rychlostní panely org. č. 9301 233,24 233,24

4222 Dotace kraj - POV Rychlostní panely org. č.9301 384,85 384,85

2111 Příjmy z poskyt. sl. (Pivovar Náchod, Hrad Litice) 40,50 40,50

2112 Příjmy z prodeje - vandrovní knížky 2,87 2,87

2321 Přijaté neinvestiční dary - p. Tejkl (Dráhy OH), 
p. Hudousek (noviny)

306,30 306,30

2329 Ostatní příjmy - příspěvek od OHP Rampušák 2009-2010 16,00 16,00

2141 Připsané úroky 0,40 0,40

Příjmy celkem v tis. Kč 2400,78 2400,78

  

UZ položka Výdaje v tis. Kč celk.za p.

5021 Ostatní osobní výdaje  - Rampušák org.č. 223 69,13

Ostatní osobní výdaje  - Kačenka org. č. 223 68,80 137,93

5139 Nákup materiálu 1,49 1,49

5161 Služby pošt 3,39 3,39

91252 5166 Konzult.porad. + ost., Dráhy OH-II.etapa-Stud.pr. org.504 896,00

Konzult.porad. + ost., Dráhy OH-II.etapa-Stud.pr. org.504 299,95 1195,95

5162 Služby telefon 6,19 6,19

5163 Služby pen. ústavů - poplatky, pojištění HIC, vlek, stan 28,05 28,05

5169 Ostatní služby - provoz DSO - účetnictví, audit, Fénix 190,72 190,72

 Ostatní služby - cestovní ruch 34,89  

Služby - Manažer DSO org.č. 20 168,98

Služby -Rampušák + Kačenka org. č. 223 216,47  

Služby - Pochod do Polska s KPŘ org.č. 1208 127,12 547,46

5171 Opravy a udržování - stan 5,78 5,78

5229 Ost. neinv.tra.nezisk.a pod.org. - příspěvek OHP noviny 11,62 11,62

5213 Neinv. transf. PO - Infobus 5,00 5,00

5329 Ostatní transfery - CykloGlacensis 2009 10,00 10,00

5511 Neinv .transfery - příspěvky EG 2009 37,60

Neinv. transfery - příspěvek na Cyklobusy 2009 10,50 48,10

5641 Neinv.půjčené prostředky obcím - Orlické Záhoří 358,14 358,14

5366 Výdaje z FV min. let - kraj vratka cyklobusy 2008 0,05 0,05

6122 Stroje, přístroje, zařízení - rychlostní panely 641,41 641,41

Výdaje celkem v tis. Kč 3191,28 3191,28

jaro 2010
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Finance k 31.12.2009: hotovost v pokladně 0 Kč, zůstatek na bankovních účtech 
257 652,55 Kč

Dlouhodobý majetek dle inventury a rozvahy k 31.12. 2009:  6 974 030,80 Kč.
Závazky k 31.12.2009: 34 337  Kč - splatnost leden 2010.
Pohledávky k 31.12.2009:  3 000 Kč - splatnost leden 2010
Poskytnutá návratná fi n.výpomoc Orlickému Záhoří 358 144 Kč.
K 31.12. 2009 nemá DSO žádné výpůjčky ani úvěry. 

DSO Region Orlické hory v r. 2009 měl vyšší výdaje než příjmy a to o 790 499,42 Kč 
(rozdíl mezi P a V je minus souhlasí na sestavu 16A - Rekapitulace příjmů a výdajů).
Vyšší výdaje vzniky realizací projektu Sezónní turistické noviny částečně v r. 2008 
a z větší části v r. 2009, přičemž peníze na předfi nancování byly získány v r. 2008, a dále 
projektu Pochod do Polska, který byl celý předfi nancován z prostředků na EUF.

DSO v roce 2009 poskytl návratnou fi nanční výpomoc ve výši 358 144 Kč Orlickému 
Záhoří na předfi n. projektu  Nákup strojové techniky pro zimní turistickou dostupnost 
Orlických a Bystřických hor (CZ.3.22/2.2.00/08.00116).   

V roce 2009 byl zrealizován a předložen k proplacení projekt Sezónní turistické 
noviny Orlických hor org.č. 223, (část výdajů v roce 2008). Jednalo se o zimní vydání 
novin Rampušák a o letní vydání novin Kačenka.     

Dále byl realizován a předložen k proplacení projekt Pochod do Polska s Kačenčinou 
pohádkovou říší org.č. 1208. Oba projekty  byly realizovány v rámci Fondu 
mikroprojektů v EG.

Dále byl zrealizován projekt Dráhy Orlických hor- II. etapa - Studie proveditelnosti. 
Tento projekt byl realizován za podpory SFDI a daru p. Tejkla. Celkové náklady 
projektu dosáhly 1.195 950 Kč.

Úspěšně byl zrealizován projekt z POV - Zvýšení bezpečnosti v obcích DSO - nákup 
11 ks rychlostních panelů v celkové hodnotě 641 410 Kč. Projekt byl dofi nancován 
z dotací zúčastněných obcí. 

Projekt Manažer DSO byl také úspěšně zrealizován.    
Žádost o poskytnutí podpory na projekt Nákup základní techniky svazku nebyla 
přijata, projekt nebylzrealizován.

Činnost DSO a orgánů svazku odpovídá činnostem uvedeným ve Stanovách DSO.
 V Deštném v Orlických horách, dne 31.12. 2009
 předseda DSO: Petr Hudousek

3. Příroda
S blížícím se jarem je možná dobré připomenout …….

Informace o změnách týkajících se povolování kácení dřevin rostoucích mimo les 
(dále jen kácení dřevin) 

Od 1.12.2009 nabyla účinnosti novela zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny v platném znění (dále jen zákon), která mimo jiné upravuje kácení dřevin 
(§8), kde se již nerozlišují fyzické a právnické osoby. 

jaro 2010
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 Z výše uvedeného vyplývá, že vlastník nebo nájemce pozemku (na základě plné moci 
vlastníka) nemusí žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, pokud

• obvod kmene měřený ve výšce 1,3 m nad zemí nepřesahuje 80 cm, nebo pokud 
 souvislá plocha keřového porostu nepřesáhne 40 m2.

Od 2.1.2010 nabyla účinnosti další novela výše uvedeného zákona, která mění 
kompetence k povolování kácení následovně:

• kromě maloplošně chráněných území (národní přírodní rezervace, národní 
 přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky), kde má kompetenci 
 k povolování kácení Správa CHKO Orlické hory, budou veškeré kácení dřevin 
 povolovat příslušné obecní úřady obcí. Novou novelou se tedy ruší vyhrazení 
 povolování kácení Správy CHKO Orlické hory u komunikací mimo obec.

§ 8
Povolení ke kácení dřevin

• Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále 
 stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení 
 funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních 
 pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním 
 úřadem.

• Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy 
 porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových 
 porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném 
 pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování 
 těchto soustav 6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. 
 Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem 
 orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud 
 odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

• Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou 
 charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví 
 Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

• Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně 
 ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto 
 podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů 
 od provedení kácení.

• Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem 
 nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, 
 náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti 
 oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla 
 provádí.
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Příroda a krajiny České republiky: Zpráva o stavu 2009
Přeji pěkný den,
na podzim 2009 vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR velmi zajímavou 

publikaci – „Příroda a krajina České republiky: Zpráva o stavu 2009“. Jejími editory 
jsou dnes již bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko a Michael Hošek. Celé 
znění této zprávy je možné stáhnout ze stránek Ministerstva životního prostředí ČR. 
Je určena pro čtenáře hledající obecné informace v širších souvislostech, ale zároveň 
může posloužit jako podklad pro různé strategie a programy.

Zpráva hodnotí vybrané aspekty stavu české přírody a krajiny v dlouhodobějším 
horizontu a na jednom místě shrnuje významné pohledy na českou přírodu na různých 
hierarchických úrovních – krajina, přírodní stanoviště, druhy. Obsahuje řadu grafů, 
fotografi í a především konkrétních příkladů. 

Na ukázku vám zde cituji některé ze závěrů, přičemž doporučuji si ji při dlouhých 
zimních večerech přečíst celou.

„Bezprecedentním způsobem přibývají urbanizovaná území, především na úkor 
zemědělského půdního fondu. Každý den z naší krajiny mizí téměř 11 hektarů 
zemědělské půdy, rozloha urbanizovaných území narostla od roku 1990 o 245 km2, 
tj. o 5 % oproti původnímu stavu.“

„Nárůst zpevněných ploch díky urbanizaci zhoršuje schopnost krajiny plnit některé 
ekologické funkce, například retenci srážkové vody. Objem vody, který musí během 
roku odtéct ze zpevněných ploch urbanizovaných území, se rovná polovině objemu 
všech vodních nádrží v naší zemi.“

„Ve vodách se ve velké míře objevují nové syntetické látky užívané člověkem (léčiva, 
čistící a kosmetické přípravky označované souborně jako PPCP) s dosud neznámými 
účinky na jednotlivé druhy vodních organismů i na celá společenstva.“

„Jen asi 17 % rozlohy státu je tvořeno přírodními nebo přírodě blízkými přírodními 
stanovišti.“

„Třetina druhů je podle evropských i českých červených seznamů hodnocena jako 
ohrožená, přičemž stovky druhů na našem území již vymřely. Přestává platit, že území 
ČR je v rámci evropských měřítek poměrně druhově rozmanité. Základní příčinou 
současného stavu je změna přístupu společnosti k tvorbě a využívání krajiny, v níž 
rychle dochází k její celkové degradaci.“ Zdroj: www.mzp.cz

 S modrou oblohou,
 Kateřina Geržová

POZOR NA NÁDRŽE PRO VODU!
Přeji pěkný den,
zahrádkaření u nás patří k oblíbené relaxační činnosti, dokonce se připravuje 

i speciální zahrádkářský zákon. Já vás chci seznámit s jedním nebezpečným jevem – 
a to používáním průmyslových plastových kontejnerů (většinou o objemu 1000 litrů)
 na dešťovou vodu určenou k zalévání. Bývají umístěny v pozinkované kleci, mají 
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výpustný ventil, dobře se s nimi manipuluje a na internetu se dají sehnat už od 800 Kč. 
Tzv. IBC (intermediate bulk container) kontejnery se používají nejčastěji pro přepravu 

a skladování nebezpečných chemických látek, hořlavin, ale i potravin. Dodavatelé nabízí 
možnost zpětného odběru, kde je podmínkou ponechání nálepky s informací o obsahu 
a také nesmí být vypláchnuty, neboť to provádí specializovaná fi rma. 

Pokud chceme využít kontejner pro zalévání, měli bychom věnovat maximální 
pozornost tomu, jaké látky byly v kontejneru skladovány a jakým způsobem byl 
kontejner vyčištěn. Velkým rizikem je nákup z druhé ruky od různých soukromých 
inzerentů. Látky, které se v těchto kontejnerech přepravují, mohou být často zdraví 
škodlivé i ve velmi malém množství. Nestačí kontejner vypláchnout horkou vodou, je 
nutné použít vícefázové chemické postupy. Doporučené využití takového kontejneru je 
potom pro stavební účely, lze jej využít jako septik či ke skladování odpadních látek.

Může se tak stát, že zahrádkář, který se jinak vyhýbá používání chemie, si nevědomky 
zalévá zeleninu vodou obsahující nebezpečné látky (než kontejner použije poprvé, tak 
ho vypláchne a vodu vylije kousek od své zahrádky). Bohužel se v praxi setkáváme 
i s tím, že si zahrádkář přiveze takovýto kontejner na svoji zahradu, zbytek neznámé 
tekutiny vypustí a vyvolá tím nejen poškození životního prostředí (zejména ohrožení 
spodní vody), ale i lidského zdraví. Případy pak řeší příslušná městská policie 
a vodoprávní úřad jako přestupek proti zákonu o vodách.

Co dělat, pokud již takový kontejner vlastníte? V první řadě se podívejte, zda jsou 
na kontejneru nálepky s informací o skladované látce a podle toho budete vědět, 
zda se hodí i pro zalévání zahrady. Pokud už tam nálepka není, tak v žádném případě 
nepoužívat tam, kde hrozí ohrožení životního prostředí a zdraví člověka. Problémem 
je i nekontrolované obchodování s použitými kontejnery, které mohou obsahovat 
zbytky škodlivých látek. Zde se dá především apelovat na zdravý rozum zodpovědných 
zahrádkářů.  S modrou oblohou, 

 Kateřina Geržová

4. Společenská kronika
Narodili se ……
28.12.2009 v 15.19 hod. se narodila manželům Palenčárovým holčička Anežka
vážila 3,71 kg  a měřila 50 cm
Šťastným rodičům gratulujeme a přejeme jim a malé dcerušce hodně zdraví a štěstí !

Odešli z našich řad
29. 1. 2009 zemřel pan Oldřich Novotný
(elektrikář)
Čest jeho památce

Všem našim občanům, kteří v měsíci lednu, únoru a březnu oslavili  nebo budou 
slavit narozeniny, nebo svá životní jubilea srdečně gratulujeme, přejeme hodně štěstí 
a radosti ze života. 
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Pan Jaromír Grulich a jeho skalka
Dne 8. 11. 2009 ve věku 77 let nenávratně opustil svou rodinu i naši obec pan Jaromír 

Grulich. Snad každému se v souvislosti s jeho odchodem vybavila v mysli otázka: = 
Co bude se skalkou? = Všichni víme, že jí věnoval nesmírnou péči a že prohlídkou 
všech skalniček i dřevin poskytoval radost mnoha lidem nejen ze Sedloňova. Od jara 
do podzimu každý den šlechtil a upravoval své rostlinky a vedle toho provázel 
návštěvníky, kterým zasvěceně vyprávěl o jednotlivých skvostech své skalky. A zájemců 
bylo hodně, přijížděli nejen z Evropy, ale i z jiných světadílů. 

Po rozhovoru s pozůstalou manželkou Marií mohu čtenářům našeho Zpravodaje 
sdělit, že péči o skalku přebírá ona se svou rodinou. Bude tedy možné zase Grulichovu 
skalku navštěvovat.

Objednávat si prohlídku ( tel. 494 660 382 ) musíte ale večer nebo v poledne, protože 
paní Marie bude převážně venku tak, jako býval každodenně pan Jaromír Grulich, 
kterého na skalce budeme vídat ve vzpomínkách. Hana Drašnarová

5. Kultura
Na přelomu 80. let minulého století působil v naší obci vynikající kněz a člověk, 

páter Jaroslav Moštěk. Byl nejenom chápavým duchovním správcem, který neodmítl 
žádnému podat pomocnou ruku, ale také knězem – stavitelem, který se zasloužil 
o celkovou rekonstrukci interiéru kostela v Bystrém, výmalbu kostela v Ohnišově, 
kapličky v Hlukách a také o střechu našeho kostela. Po odchodu ze Sedloňova začal 
publikovat pod pseudonymem Jaroslav Olšava knihy s různou tématikou. Všechna 
jeho díla jsou naplněna silným etickým nábojem a hlavně láskou k lidem. V některých 
vzpomínkových knihách se dotýká i svého pastoračního období v Sedloňově. Proto 
jsme se rozhodli část těchto jeho vzpomínek zveřejnit. 

Drobty z pastorace – napsal pan farář Jaroslav Moštěk pod pseudo-
nymem Jaroslav Olšava.
Výběr ….
Příběh se stal na počátku sedmdesátých let minulého století, kdy nám na Pražské 

jaro zůstala jen tesklivá vzpomínka. Dunění nočních přepadových sovětských 
bombardérů, rachot tanků a zasmraděných vojenských vozidel nám rozehnaly vůni 
národního jara, které na několik měsíců vzkřísilo radost, jaká se už nikdy neopakovala, 
protože konečný pád komunismu se s Pražským jarem nedá srovnávat. Tenkrát 
jsme se šikovně vysmekli z okovů a řetězů, které nám nasadili bolševici z Moskvy, 
a stařešinové se začali třást strachem, že jim utečeme z chomoutu, a tož nám to 
tažením armád překazili. Konečný krach světové velmoci způsobily Boží i přírodní 
zákony, neboť lidská zkušenost ví, že Boží mlýny melou pomalu, ale jistě a žádný strom 
do nebe nedosáhne. Pyšná a chlubivá kola průmyslu i ekonomiky se zadřela, gigant 
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na hliněných nohou se zakymácel, a když padal, sebral s sebou i bratrské státy. Velkoříše 
Zla se rozsypala. Na Krvi a slzách zbudované panování se nedočkalo stoletého jubilea. 
Po Pražském jaru začal vládnout v Praze normalizační režim, který měl uchlácholit 
Moskvu, že to byla jen klukovina a že jsme v podstatě věrní otroci.

Působil jsem tenkrát v Orlických horách a využíval jsem dozvuků Pražského 
jara, totiž ochoty úředníků, v jejich srdci ještě zbylo dost jarní vůně a byli ochotni 
podporovat naše úsilí při zachraňování a obnově pohraničních kostelů. Bylo krásné 
zářijové nedělní odpoledne, když jsem se chystal vyrazit z fary s návštěvníky hor. 
V tom zadrnčel telefon. Ze sluchátka na mě zaštěkal zakouřený bas: Haló, je tam 
soudruh farář? Ano, u telefonu. Tak, soudruhu faráři, mám na vás dotaz, jestli jste dal 
do opravy v Praze nějakou sochu? Jistě, to souhlasí, je dřevěná a představuje Krista 
v pojetí Dobrého pastýře. Kristus má červený klobouk a na ramenou drží ovečku. 
Co říkáte, že ovečku? Kdepak, je to pes, tak to bude asi mejlka, víte co, počkejte ještě 
doma, já si to musím ověřit. Pak zavěsil a já poslal návštěvníky, ať si jdou do hor sami, 
že mám úřední šetření. Trvalo to půl hodiny a telefon zadrnčel podruhé. Ze sluchátka 
se ozval stejný hlas: Soudruhu faráři, abyste věděl o co jde, naše silniční kontrola 
zastavila u Kolína náklaďák a objevila v něm sochu. Ti mládenci tvrdí, že ji vezou 
k vám z opravy, ovšem váš popis nesouhlasí, ten muž nese psa a ne ovci, jak tvrdíte vy, 
tak co teď, naši lidé si myslí, že načapali zloděje starožitností, a já 

Mám podezření na vás, že je kryjete. Skočil jsem mu do toho a řekl naštvaně, 
že o té soše mám zde úřední záznam, přesný popis a navíc fotografi i a trvám 
na původním popisu, že drží na ramenou ovci a nikoliv psa, pokud to nedokážete 
rozeznat, zeptejte se nejbližšího zvěrolékaře nebo veterináře v zemědělském družstvu. 
Zavěsil jsem a rozběhl jsem se vyvětrat si hlavu za návštěvou do hor.

Slunce se blížilo k západu, když u fary zastavil náklaďák a dva šikovní mládenci mi 
nesli do domu pěkně zrekonstruovanou sochu Dobrého pastýře. Nesli ji v rukavicích, 
protože měli ruce umouněné, cestou opravovali motor. Zavedl jsem je do koupelny, 
aby si v teplé vodě umyli ruce. Pak jsem je uvedl do kuchyně ke stolu, položil jsem 
před ně chleba a nůž na krájení, dřevěnou stoličku, v hliněném hrnci domácí sádlo, 
sklenice bezinkové šťávy a postavil jsem konvici na vařič, abych uvařil kávu. Mládenci 
jedli jak hladoví vlci a pili jak duha. Pak ten s bradkou vyprávěl:“U Kolína začal 
motor stávkovat. Zajeli jsme na parkoviště a pustili jsme se do opravy. Co čert nechtěl, 
po skončení si Honza vytáhl zpod sedadla hadr a utíral si do něj začerněné ruce. Já 
jsem ještě v motoru něco dotahoval. Najednou k nám z asfaltky zajíždí policejní auto 
a jeden chlupatej vytrhl Honzovi ten hadr, roztáhl ho a my koukáme jako blbí, vona 
to byla sovětská vlajka. Teď jsem věděl, že jsme v pořádném maléru. Vyptávali se nás, 
kde jsme to vzali. Honza řekl, že to našel v popelnici, že mu bylo líto té látky a nevšimnul 
si, že je to vlajka, protože to bylo zmuchlaný. Naštěstí tohle od nás polkli, nic už neříkali 
a dali se do prohlídky dokumentů, pak nám všechno přeházeli a nakonec se dívali 
pod plachtu. Vyptávali se na všechno. Přes vysílačku se domlouvali s policajty někde 
poblíž, my je přesvědčovali, že je to ovce, oni zase tvrdili, že je to pes, a konečně se 
domluvili s vámi a opustili nás“ Honza k tomu dodal:“Ta rudá fangle na ně působila 
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jako červený kapesník na býka, to je vyprovokovalo, že byli protivně komisní, oni nás 
chtěli i s vozem zajistit, naštěstí jste byl doma, vysvětlil jste jim, že je to ovce a ne pes 
a že socha vám patří, jinak bychom nocovali za mřížemi. 

 Pokračování příště

Divadelní ples
Další ze série tradičních divadelních plesů se uskutečnil v sobotu 30.ledna v nově 

zrekonstruovaných prostorách tělocvičny v budově obecního úřadu. 
Členové divadelního spolku MAX spolu se svými přáteli a kamarády zcela zaplnili 

prostor tělocvičny, který pro tento ples byl změněn v příjemný kulturní prostor. K tanci 
a poslechu hrál již tradičně pan Oldřich Meisner z Nového Hrádku, bez jeho hudební 
produkce si již divadelní ples nedokážeme ani představit. K dobré náladě patří nejen 
dobrá hudba, ale také dobré pití a jídlo. O tuto plesovou stránku se postaral Penzion 
HRAD, jehož personálu patří dík všech návštěvníků plesu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že budova bývalé školy, dnes obecního úřadu, prošla 
před koncem minulého roku částečnou rekonstrukcí, při které byly vyměněna okna, 
opraveno ÚT a hlavně zřízeno nové sociální zařízení, je nyní prostor tělocvičny 
plnohodnotnou náhradou za ztracený sál v budově hostince. Takže Sedloňov má 
vhodný prostor pro společenské akce a my ochotníci zázemí pro svoji činnost. 
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6. Různé
Napsali o nás ……
Rychnovský deník 18.12.2009: V Sedloňově opravili školu, je z ní úřad a víceúčelové 

zařízení
Veliká sláva, i když ještě za přítomnosti řemeslníků. Tak vypadalo včerejší 

(17.12.2009,pozn.redakce) slavnostní otevření nově rekonstruovaného původního 
objektu základní školy. Sehnat pětimilionovou dotaci pro horskou obec s 262 obyvateli 
a ročním rozpočtem tři miliony korun je v současnosti téměř nemožné, a proto 
sedloňovští neskrývali upřímnou radost. „Především je za námi kupa práce. Rekonstrukci 
bývalé školy, ve které  teď sídlí i obecní úřad, jsme plánovali vzhledem k potřebě snížení 
nákladů na vytápění. Kotelna byla předimenzovaná a tak jsme výměnou ústředního 
topení, rozvodů a instalací kotle na spalování dřeva se čtyřmi akumulačními nádržemi 
snížili výkon z 250 a 100 kW,“ komentoval investici starosta Zdeněk Schwarz. V přilehlé 
tělocvičně byla v havarijním stavu střecha. „Jak padal sníh z horní části na spodní, byla 
narušena statika. Proto došlo k výměně střešního pláště a novému nátěru. Objekt je 
nově tepelně izolován a rekonstrukce se dočkalo i sociální zařízení, které dříve sloužilo 
dětem,“ shrnul starosta opravy. Poslanec Josef Ježek měl z investice velkou radost i jako 
sedloňovský patriot. „Sehnat peníze pro malé obce je v současnosti velice těžké a jsem 
rád, že jsem mohl pomoci. Původně to byly čtyři miliony, ale když jsme zjistil, že střecha 
tělocvičny je v havarijním stavu, podařilo se přidat ještě milion. Tím se samozřejmě 
zvedla i spoluúčast obce,“ zavzpomínal. „Máme radost z toho, že jsme to zvládli udělat 
najednou a nemuseli jsme shánět nejisté peníze z programu obnovy venkova,“ dodal 
Schwarz s tím, že víceúčelové zařízení předají do užívání na přelomu roku. Tělocvična 
totiž slouží nejen sokolům, ale i ochotníkům a veřejnosti při pořádání tanečních zábav. 
„Na silvestra zde máme již zamluvený sraz karavanistů,“ dodal starosta. 

jaro 2010
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Nakládání s odpady.
Firma Marius Pedersen opět oznámila, že se uskuteční svoz nebezpečného odpadu, 

tentokrát v termínu 24.4.2010. V čase 9,05 – 9,30 hod bude mít možnost v prostoru 
u obecních garáží odevzdat různé nebezpečné odpady, autopneu a další. Již teď je 
však možné na požádání nebezpečný odpad do tohoto areálu odvézt. Upozorňujeme, 
že pokud se budete zbavovat ledniček, televizorů a podobných velkých spotřebičů, 
musí být tyto kompletní, vč. napájecí šňůry.  Pokud by třeba tato chyběla, již to není 
pro odvozce nebezpečný odpad a obec za takový odpad musí zaplatit. Ostatní svoz 
máme zdarma. V budově obecního úřadu je na chodbě  vlevo  umístěn E-box, kam 
je možné dávat nefunkční drobné elektrospotřebiče , jako např.mobilní telefony, feny 
na vlasy, kalkulačky atd. Nevhazujte tam baterie, ty tam nepatří. Rovněž budou 
po vesnici rozmístěny kontejnery na papír. 

Neustále však máme problémy s tříděním odpadu, hlavně s plasty, stále se 
v kontejnerech objevují věci, které tam nepatří. Nevíme, zda to dělají naši občané, 
nebo rekreanti přechodně ubytovaní v rekreačních zařízeních. 

Tříkrálová sbírka
Na Dobrušsku se letos tříkrálová sbírka pod záštitou České charity konala 

už podeváté. V sobotu 9.ledna se ke sbírce, kterou organizovali v Bystrém, připojili 
i občané ze Sedloňova. Paní  H.Zahradníková z Janova rozdělila děti i vedoucí do osmi 
skupin a jedna z nich, kterou vedla spolu s ní paní G.Povolná, prošla Sedloňovem. 
Tři králové vždy pěkně zazpívali a za příspěvek do pokladničky poděkovali.

A kam se dostanou peníze z letošní sbírky?
1. Na podporu konkrétních lidí a rodin v našem regionu.
2. Na podporu Stacionáře sv.Františka v Rychnově nad Kněžnou ( stará se o lidi 

 s mentálním postižením a seniory).
3. Na doplnění zdravotně technických pomůcek v půjčovně v Dobrušce.

Vše bylo zkontrolováno a zdokumentováno.
Tady jsou výsledky:
Bystré 13.422 Kč
Janov a Tis 5.310 Kč
Ohnišov 5.112 Kč
Sedloňov 4.879 Kč
Bohdašín 4.378 Kč
Dobřany a Nedvězí 6.390 Kč
Celkem: 39.491 Kč

Toto jsou výsledky z naší a okolních vesnic.
Celková částka ze všech zúčastněných obcí Dobrušska je 351.461 Kč.
Všem, kteří přispěli, patří dík.     Zpracovala Hana Drašnarová
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Po uzávěrce – z novin Rychnovský deník 11.března 2010
Sedloňov dráhu nepodpoří
„Projekt Drah Orlických hor jako takový je velmi unikátní. Není běžné, aby svazek 

obcí usiloval o rozvoj a rozšíření železniční infrastruktury,“ komentuje iniciativu 
Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory jeho předseda Petr Hudousek. 
Sedloňovský starosta Zdeněk Schwarz však zastává zamítavé stanovisko zastupitelstva. 
„Trať by vedla lyžařským areálem, což nedovolíme,“ argumentuje.

Vlak do Polska.
Návštěvníci Orlických hor si jistě všimli billboardů prezentující projekt horské 

železnice Dráhy orlických hor. Kromě sportovních středisek lze vidět obdobnou 
reklamu i  na autobusech a železničních vozidlech. Iniciátorem projektu je Dobrovolný 
svazek obcí Orlických hor, který dlouhodobě usiluje o jeho realizaci reklamní 
kampaní zaměřenou k veřejnosti. „Studie proveditelnosti projektu Drah Orlických 
hor je úspěšně dokončena, a to díky Státnímu fondu dopravní infrastruktury 
a dalších sponzorů. Projekt si klade za cíl naplnit myšlenku našich předků, kterou byla 
snaha propojit přes Orlické hory regionální železniční tratě, které končí nyní v jejich 
podhůří. Smyslem je nabídnout pohraničnímu horskému regionu moderní dopravní 
systém, a tak zajistit jeho ekologicky, ekonomicky a demografi cky udržitelný rozvoj,“ 
vysvětlil rokytnický starosta Petr Hudousek. Navrhovaná dopravní a marketingová 
řešení, která jsou v projektu uvedená, mají univerzální platnost a ukazují, jak je možné 
v současnosti rozvíjet regionální železnice ve prospěch regionů a to nejen v Orlických 
horách, ale kdekoli. „Díky pozitivním výsledkům studie proveditelnosti získal projekt 
podporu vedení Královéhradeckého kraje. Projekt má podporu i polské strany jako 
příklad zlepšení příhraniční spolupráce, kde prostupnost hranice hraje klíčovou roli. 
Na základě výsledků studie se nyní zvažuje zanesení potenciálních tras horské železnice 
do územních plánů příslušných obcí,“ doplnil Hudousek.

Přes sjezdovku ne….
„Zastupitelé vyjádřili zamítavé stanovisko k projektu již v roce 2007. Trať by 

totiž měla vést  přes lyžařský areál TJ Sokol a druhá varianta zase počítá s místem 
vzdáleným kilometr od obce. Navíc u nás máme seismologickou stanici, vedle které 
nesmí vést železnice ve vzdálenosti asi čtyř kilometrů. Projekt naráží i na  ochranáře, 
kteří je nechtějí pustit do svých lokalit,“ reagoval starosta Sedloňova Z. Schwarz s tím, 
že s projektem ani nepočítají v územním plánu, který se nesmí deset let měnit. Stejný 
názor zastává i poslanec Josef Ježek ze Sedloňova. „V době fi nanční krize, kdy navíc 
zanikají regionální tratě, jako například Dobruška-Opočno, nevidím smysl tohoto 
náročného projektu. Nevěřím tomu, že železnice přitáhne do našich hor více turistů,“ 
míní poslanec. 
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