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Slovo úvodem
Stará pranostika praví: Svatá Markyta hodila srp do žita. Proč právě tohleto přísloví 

připomínám? No protože podle dávné tradice „po svaté Markétě tu neděli“ se koná 
u nás v Sedloňově pouť. A jelikož svátek této naší patronky připadá jako každý rok 
na 13.července, tak pouť v tuto chvíli klepe na dveře našich příbytků. A společně s ní 
přichází – konečně – i náš obecní zpravodaj, v tomto roce zatím první.

Chci se vám všem trochu omluvit za to, že přichází tak pozdě. Není to způsobeno 
tím, že by snad nebylo o čem psát, ale … času je jaksi stále méně. A také lidí, kteří se 
chtějí této práci věnovat, není nadbytek, spíše se jich nedostává. Přesto první letošní 
číslo našeho zpravodaje je na světě a já vám slibuji, že jistě nebude letos poslední.

V tomo zpravodaji bych vás ráda upozornila mimo jiné na zajímavý článek naší paní 
kronikářky Jarmily Haldové o létech s jedenáctkou na konci, ve vztahu k historii naší 
obce. Pro ní je totiž letopočet s číslicí jedenáct na konci dosti podstatný, v roce 1711 byl 
dobudován a vysvěcen sedloňovský kostel Všech svatých. Od tohoto data letos uplyne 
třista let a my si jej společně s vámi připomeneme 10.září.

Ale v tuto chvíli jsme teprve v polovině července, slavíme pouť a těšíme se, že počasí 
bude krásné, naše dovolená se vydaří a děti si užijí pěkné prázdniny. Takže – léto budiž 
pochváleno!

Přeji vám všem hezké dny se zpravodajem obce Sedloňov.
 Hana Ježková
 starostka obce

Co najdete v tomto čísle
1. Zprávy z činnosti obecního úřadu
2. Příroda
3. Společenská kronika
4. Kultura
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1. Zprávy z činnosti obecního úřadu
Protože výčet informací o jednáních zastupitelstva by byl dlouhý a někdy už 

i neaktuální, připravili jsme krátký přehled toho, co se novému zastupitelstvu obce 
v průběhu letošního roku zatím podařilo realizovat.

Po mnoha peripetiích jsme  přece jenom prodali  automobil Praha, který byl původně 
pořízen pro využití při zimní údržbě obce. Tomuto účelu však bohužel nesloužil.

Byl zprovozněn místní rozhlas, takže informovanost občanů je v tuto chvíli mno-
hem rychlejší a aktuálnější.

Do památníku obce a síně Jarmily Haldové byly namontovány okenní žaluzie. 
To hlavně proto, aby netrpěly zde vystavené exponáty, ale hlavně aby bylo zabráněno 
znehodnocení Sedloňovské epopeje – velké nástěnné malby na čelní stěně naší obřadní 
síně. Naše síň je nyní krásná, ojedinělá a musíme o ní pečovat. Každý návštěvník 
památníku je překvapen, když do jejích prostor vstoupí, svatebčané jsou nadšeni 
prostředím, ve kterém uzavírají svůj sňatek. Mimochodem, když už jsme u svateb, těch 
se v Sedloňově a v jeho matričním obvodu konalo už letos celkem sedm(!) a další jsou 
plánovány. Náš obcení úřad tak osvědčuje, že není sídlem matriky zbytečně.

Podali jsme nové žádosti o vydánní lesních pozemků jako historického majetku 
obce na území katastru Sedloňov a katastru Polom. Před koncem roku nám byly 
již některé lesní pozemky vydány, a to od kostela do prostoru Propadliště, další 
pozemky jsou před vydáním a lesní pozemky na Polomu budou vydány v souvislosti 
s půdními úpravami. Majetek obce se tak postupně rozmnožuje, les je důležitým zdro-
jem příjmů pro obec, ale také vyžaduje nemalé práce a náklady v pěstební činnosti. 
Podařilo se nám na jaře osázet lesní porost na Horním Sedloňově. Lesní hospodaření 
je sice běh na dlouhou trať, ale do budoucna také obecním bohatstvím.

Zastupitelstvo se několikrát zabývalo novým provozem v rekonstruovaném kravíně, 
linkou na výrobu dřevěným pelet z dřevního odpadu. Realizace tohoto podnikatel-
ského záměru se bohužel u některých našich spoluobčanů nesetkala s pochopením 
a také vlastní start projektu nebyl úplně bezproblémový.

 Zastupitelé obce jsou přesto přesvědčeni, že je to projekt dobrý, který po vyřešení 
všech problémů, které každé nové dílo provázejí, bude přínosem pro naši obec a vytvoří 
nová pracovní místa. Je však samozřejmě nutné naplnit všechny potřebné podmínky 
pro provoz. V této věci je plně kompetentní Stavební úřad v Dobrušce.

Ve spolupráci s Euroregionem Glacensis se uskutečnila schůzka partnerských obcí 
Orlické Záhoří, Deštné, Sedloňov a Olešnice a polského města Duszniki - Zdrój, které 
se zúčastnil nový pan starosta z  Dusznik. S městěm Duszniki Zdrój máme uzavřenou 
partnerskou smlouvu a byli bychom rádi, aby partnerství nezůstalo jen na papíře, ale 
aby se přeneslo do reálných kontaktů a vzájemné spolupráce. Setkání nám  potvrdilo, 
že nové vedení polských Dušníků má o započatou spolupráci zájem. Byly prohovořeny 
možné okruhy spolupráce na obou stranách, možnosti  jejich fi nancování z grantů 
euroregionu a načrtnuty některé konkrétní záměry na naší i polské straně. 

Se začátkem jara byla započata další etapa rekonstrukce státní silnice II.třídy v úseku 
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Sedloňov-Polom, která je již téměř dokončena. Třetí etapa rekonstrukce této silnice 
Sedloňov-křižovatka Úhor právě teď probíhá. Dokončení se uvažuje koncem září. 
Pro všechny z nás to znamená jisté komplikace a někdy ne malá omezení. Konečný 
výsledek, nová komunikace po naší obci, však bude jistě stát za to.

Zrekonstruovali jsme prostor před budovou obecního úřadu, včetně přístupového 
chodníku. Akci se podařilo realizovat díky dobré spolupráci s fi rmou pana Svatoše 
ve velmi krátkém termínu a dobré kvalitě. Zbývá ještě osadit zábradlí a provést osvětlení 
chodníku. V souvislosti s tím ještě dojde k celkové rekonstrukci parkových prostorů 
před budovou. Návrh řešení a vlastní realizaci provede pan Josef Halda, člověk, který 
má s parkovými realizacemi bohaté zkušenosti a je světovou špičkou v tomto oboru. 

Na veřejně prospěšné práce jsme přijali dvě zaměstnankyně. Obě jsou placeny 
z příspěvku Úřadu práce, který platí jak jejich mzdu, tak i odvody na sociální a zdra-
votní pojištění. Bohužel jejich úvazek u nás by měl skončit koncem tohoto měsíce. 
Máme však šanci získat pracovníky nové. 

Byly dokončeny práce na přemístění autobusové zastávky U Bašků do prostoru 
křižovatky U Depa. Tato zastávka je od 12.6. v provozu. Zastávku chceme na návrh 
paní Jarmily Haldové přejmenovat na zastávku U svatého Jana, podle sochy, která tam 
dříve stála u mostu, než ji neznámí vandalové poničili. Třeba se nám podaří ji vrátit 
na původní místo. 

Požádali jsme o možnost přidělení dotace z Programu Obnovy venkova Královéhra-
deckého kraje, a to na úhradu úroků z úvěru obce a na opravu některých částí obec-
ních komunikací. Obě tyto žádosti byly vyřízeny kladně. Nutno však říci, že ani tako-
váto dotace není zcela zadarmo, obec k ní musí připojit své vlastní fi nanční prostředky 
v poměru 50:50, takže získání dotací pro nás znamená i další výdaje z rozpočtu obce. 
Konkrétně to dělá částku 500.000 Kč. V tuto chvíli již proběhlo výběrové řízení 
na dodavatele stavby a vlastní smlouva je před podpisem. 

Uskutečnila se také setkání zastupitelů se zástupci nově vzniklého Občanského 
sdružení, které má ve svém názvu zakotvenu starost o fungování naší obce. Sezná-
mili nás se svými názory a  požadavky, které jsou podle nich důležité pro chod a fun-
gování obce. Některé z těchto podnětů se snažíme uvádět do života, některé si budou 
vyžadovat jistou přípravu a také fi nanční prostředky, jako např.infromační systém 
v obci, jiné jsou pro vedení obce složitě realizovatelné, na některé věci máme odlišný 
názor. Sdružení má již své vlastní internetové stránky.

Jako každý rok se uskutečnil jarní svoz nebezpečného odpadu. Za věci, které jste 
k odvozu připravili, uhradila obec částku 2 533 Kč. Přestože takováto akce není za-
darmo, jsme velmi rádi, že tohoto svozu využíváte a že se odpady nepovalují na di-
vokých skládkách. Chceme pravidelné termíny shromažďování tohoto odpadu v pros-
toru obecního dvora, aby tento sběr byl prováděn pravidelně mimo jarní a podzimní 
termín svozu. Při této souvislosti bychom chtěli poděkovat za funkční třídění odpadů 
v naší obci (sklo, plasty, papír).

Obec zásadním způsobem začala řešit prodeje zbytného majetku obce, spec.
pozemků, které nepotřebuje, nebo které někdo užívá, přestože jsou obecním ma-
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jetkem. Tyto majetkové převody, jakmile kompletně proběhnou, přinesou do rozpočtu 
obce prozatím částku cca 250 000 Kč. S dalšími převody se bude nadále pokračovat. S 
takto získanými prostředky, které jsou jaksi navíc, bude nakládáno velmi uvážlivě, v 
žádném případě nebudou „projedeny“. Bude jich použito na další potřebné věci, které 
jsou pro provoz a vzhled obce nezbytné. 

Obec v letošním roce oslaví jedno velmi významné výročí, kterým je 300 let 
od posvěcení našeho kostela v roce 1711. Chceme si toto jubileum připomenout 
a připravujeme oslavy této události na sobotu 10.9.2011. O programu této události vás 
samozřejmě budeme informovat.

Stejně jako vás informujeme o tom, co se povedlo, měli bychom vás informovat 
o tom, co se nám zatím realizovat nepodařilo. Těchto věcí také bohužel není  málo. 
Např. v havarijním stavu je veřejné osvětlení obce. Byla provedena prověrka jeho 
stavu za spolupráce odborné fi rmy a stav některých stožárů je dosti alarmující. Bylo 
by také zapotřebí osadit stožáry svítidly s nízkou energetickou náročností, aby se 
snížila spotřeba el.energie, provést revizi výzbroje a stožáry opatřit novým nátěrem. 
To všechno je ale o fi nancích a ne malých. Je zapotřebí provést celkovou revi-
zi vodovodu, který obec vlastní a provozuje a zamyslet se nad jeho budoucností. 
Na cenu vody stále obec doplácí nemalou částkou ze svého rozpočtu. Musíme 
přikročit k tvrdšímu postupu proti některým majitelům nemovitostí, kteří neúdržbou 
a nepořádkem kolem nich kazí vzhled naší obce. V rámci plánovaných oslav kostela 
je nutné uvést do pořádku hřbitov, provést údržbu hřbitovní zdi a oplocení a vstup-
ních hřbitovních bran. Potřebujeme dokončit vnitřní úpravy prostor obecního úřadu. 
A další a další …. Podnětů je hodně, ne všechny je možné realizovat najednou, 
do konce roku je však ještě čas mnohé věci napravit a dát do pořádku.

Uvádíme přehled vybraných přijatých usnesení na jednotlivých veřejných zasedáních 
obecního zastupitelstva za první pololetí 2011.

Výpis z usnesení  ze zasedání zastupitelstva Obce Sedloňov
ze dne 21.02.2011

ZO obce Sedloňov  schválilo:
Usnesení č. 3/4/2011
rozpočet na rok 2011 jako přebytkový,  příjmy celkem Kč 3 330 760,-, výdaje

3 239 560,-, fi nancování ve výši Kč 91 200,-. Přebytek ve výši Kč 91 200,- bude použit 
na splátky dlouhodobého úvěru.

usnesení č. 4/4/2011
záměr prodat následující pozemky:
č. parc. 3769 trvalý travní porost o výměře 430m2 
č. parc. 3811 trvalý travní porost o výměře 335m2  
č. parc. st.240 zastavěná plocha a nádvoří – 431m2 
č. parc. 3748 zahrada o výměře 98m2
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č. parc. 3747 trvalý travní porost o výměře 530m2 
č. parc. 237/2 zast. plocha a nádvoří – 116m2

č. parc. 3818 trvalý travní porost – 37m2

č. parc. 3990 ostatní plocha – 317m2

Usnesení č. 5/4/2011 
záměr směny pozemků 
č.parc. 3731 trvalý travní porost o výměře 313 m2 za pozemek č.parc. 3260 – trvalý 

travní porost o výměře 238 m2.

Usnesení č. 6/4/2011
poskytnout příspěvek Euroregionu Glacensis ve výši Kč 500,- na provoz cyklobusů 

Orlických hor.

Usnesení č. 7/4/2011
jednací řád zastupitelstva obce Sedloňov s účinností od 21.2.2011

Usnesení č. 8/4/2011
rozpočtový výhled na roky 2012-2015

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Sedloňov 
ze dne 20.5.2011

ZO obce Sedloňov schválilo:
Usnesení č.3/5/2011
závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

za rok 2010 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“.

Usnesení č.4/5/2011
nový ceník poskytovaných služeb ( jak je uveden dále v tomto zpravodaji)

Usnesení č.5/5/2011
prodej pozemku č.parc. 3769 trvalý travní porost o výměře 430m2, kupující xxxxxxx 

za sjednanou kupní cenu 50 000 Kč s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti 
hradí kupující a prodej bude realizován nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stano-
vená cena neplatná.

Usnesení č.6/5/2011
prodej pozemku č.parc. 3990 ostatní plocha 317m2 , kupující xxxx za cenu 50 Kč/m2 

s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej bude reali-
zován nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stanovená cena neplatná.

Usnesení č.7/5/2011
prodej pozemku č.parc. 3748 zahrada o výměře 98m2, kupující xxx za cenu 20 Kč/m2 

s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej bude reali-
zován nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stanovená cena neplatná.
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Usnesení č. 8/5/2011
prodej pozemku č.parc. st.240 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 431m2, kupující 

xxxxx, za cenu 10 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí ku-
pující a prodej bude realizován nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stanovená cena 
neplatná.

Usnesení č.9/5/2011
prodej pozemku č.parc. 3747 trvalý travní porost o výměře 530m2, kupující xxxxx 

za cenu 60 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující 
a prodej bude realizován nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stanovená cena neplat-
ná.

Usnesení č.10/5/2011
prodej pozemku č.parc. 3818 trvalý travní porost o výměře 37m2, kupující xxxxx 

za cenu 30 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující 
a prodej bude realizován nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stanovená cena neplat-
ná.

Usnesení č.11/5/2011
Směnu pozemků  č.parc. 3260 trvalý travní porost o výměře 238m2 ve 

vlastnictví xxxxxx za pozemek č.parc. 3731 trvalý travní porost o výměře 
313m2, který je ve vlastnictví obce Sedloňov s tím, že náklady spojené 
s převodem nemovitosti hradí polovinou každý z účastníků

Usnesení č.14/5/2011
záměr prodat následující pozemky:
č. parc. 3782 ostatní plocha o výměře 70m2 v k.ú. Sedloňov
č. parc. 3829 trvalý travní porost o výměře 427m2 v k.ú. Sedloňov
č. parc. 3426 – ostatní plocha  o výměře 908m2

č. parc. 3785 – ostatní plocha 106m2 v k.ú. Sedloňov
č. parc 3801 – ostatní plocha o výměře 143m2 v k.ú. Sedloňov
č. parc. 4216 – ostatní plocha o výměře 43m2 v k.ú. Sedloňov
č. parc.3771/2 a a b  - ostatní plocha  o výměře 199m2 v k.ú. Sedloňov
č. parc. 3527 – trvalý travní porost o výměře 121m2 v k.ú. Sedloňov
č. parc. 3770/2 – ostatní plocha o výměře 116m2 v k.ú. Sedloňov
č. parc. 3821/2 – ostatní plocha o výměře 237m2 v k.ú. Sedloňov

Usnesení č.15/5/2011
přijetí dotace z programu obnovy venkova Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje na opravu částí místních komunikací ve výši 500 500,- Kč a pověřuje starostku 
Hanu Ježkovou sepsáním smlouvy o dotaci s Královéhradeckým krajem

Usnesení č.16/5/2011
přijetí dotace z programu obnovy venkova Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje na akci Úvěrová smlouva na rekonstrukci budovy čp. 159 Sedloňov ve výši 
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56 000,- Kč a pověřuje starostku Hanu Ježkovou sepsáním smlouvy o dotaci 
s Královéhradeckým krajem

Usnesení č.17/5/2011 
jmenování hodnotitelské komise ve složení:  Ing.Petr Zahradník, Zdeněk Šimůnek, 

Zdeněk Schwarz, Jiří Šinták, Radka Kopejtková, Hana Ježková

Usnesení č. 18/5/2011
dodatek č.2 k Veřejnoprávní  smlouvě o výkonu části přenesené působnosti obce 

s městem Dobruška

Usnesení č. 19/5/2011
sepsání smlouvy na pronájem  částí pozemku č. parc. 3593 s xxxxx na dobu neurčitou 

s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Sepsáním smlouvy pověřuje zastupitelstvo starostku 
obce

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Sedloňov 
ze dne 20.6.2011

ZO obce Sedloňov schválilo:
Usnesení č. 4/6/2011 
Pověřuje starostku obce, aby v záležitosti užívání komunikace parc. č. 3593 v k.ú. 

Sedloňov postupovala v souladu s dikcí zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 
Sb. v platném znění 

Usnesení č. 5/6/2011
prodej pozemku č.parc. 3782 ostatní plocha o výměře 70m2 v k.ú. Sedloňov s věcným 

břemenem vedení kabelu veřejného osvětlení xxxxx za cenu 100,- Kč za 1m2 s tím, 
že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej bude realizován 
nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stanovená cena neplatná.

Usnesení č. 6/6/2011
prodej Pozemku č.parc. 3829 trvalý travní porost o výměře 427m2 v k.ú. Sedloňov 

s věcným břemenem vedení kabelu veřejného osvětlení xxxxx za cenu 90,- Kč za 1m2 
s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej bude reali-
zován nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stanovená cena neplatná.

Usnesení č. 7/6/2011
prodej pozemku č.parc. 3426 – ostatní plocha  o výměře 908m2 v k.ú. Sedloňov 

s věcným břemenem vedení kabelu veřejného osvětlení xxxx za cenu sjednanou a to 
50 000,- Kč s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej 
bude realizován nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stanovená cena neplatná.

Usnesení č. 8/6/2011
prodej pozemku č.parc. 3785 – ostatní plocha 106m2 v k.ú. Sedloňov xxxxxx za cenu 

90,- Kč za 1m2 s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej 
bude realizován nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stanovená cena neplatná.
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Usnesení č. 9/6/2011
prodej pozemku č.parc 3801 – ostatní plocha o výměře 143m2 v k.ú. Sedloňov 

s věcným břemenem vedení kabelu veřejného osvětlení xxxxx  za cenu 90,- Kč za 1m2 
s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej bude reali-
zován nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stanovená cena neplatná.

Usnesení č. 10/6/2011
prodej pozemku č.parc. 4216 – ostatní plocha o výměře 43m2 v k.ú. Sedloňov 

s věcným  břemenem na vedení kabelu veřejného osvětlení xxxxxxx za cenu 30,- Kč 
za 1m2 s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej bude 
realizován nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stanovená cena neplatná.

Usnesení č. 11/6/2011
prodej Pozemku č.parc.3771/2 a) o výměře 97m2 v k. ú. Sedloňov s věcným břemenem 

vedení kabelu veřejného osvětlení xxxxxxx za cenu 100.—Kč za 1 m2 s tím, že náklady 
spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej bude realizován nejpozději do 
30.11.2011, jinak bude stanovená cena neplatná.

Usnesení č. 12/6/2011
prodej pozemku č.parc.3771/2  b) - ostatní plocha  o výměře 102m2 v k.ú. Sedloňov 

s věcným břemenem vedení kabelu veřejného osvětlení xxxxxx za cenu 60,- Kč za 1m2 
s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej bude reali-
zován nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stanovená cena neplatná.

Usnesení č. 13/6/2011
prodej pozemku č.parc. 3527 – trvalý travní porost o výměře 121m2 v k.ú. Sedloňov 

xxxxxxxx za cenu 60,- Kč za 1m2 s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti 
hradí kupující a prodej bude realizován nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stano-
vená cena neplatná.

 Usnesení č. 14/6/2011
prodej pozemku č. parc. 3770/2 – ostatní plocha o výměře 116m2 v k.ú. Sedloňov 

s věcným břemenem vedení veřejného osvětlení xxxx za cenu 60,- Kč za 1m2 s tím, 
že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej bude realizován 
nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stanovená cena neplatná.

Usnesení č. 15/6/2011
prodej pozemku č.parc. 3821/2 – ostatní plocha o výměře 237m2 v k.ú. Sedloňov 

s věcným břemenem vedení veřejného osvětlení xxxxx za cenu 50,- Kč za 1m2 s tím, 
že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej bude realizován 
nejpozději do 30.11.2011, jinak bude stanovená cena neplatná.

Usnesení č. 16/6/2011
záměr prodat následující pozemky:
č. parc. 3776/2 ostatní plocha-sportovní a rekreační plocha o výměře 85m2 v k.ú. Sedloňov  
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č. parc. 3839 – vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 640m2 
č. parc. 3840 – vodní plocha o výměře 99m2 
č. parc. 3833 – trvalý travní porost o výměře 631m2

č. parc. 4179 – ostatní plocha – 130m2

č. parc. 17/6/2011
záměr pronájmu pozemků v k. ú.  Polom v Orlických horách:
č. parc. 623 ostatní plocha o výměře 1260m2 
č. parc. 622 ostatní plocha o výměře 1299m2

č. parc. 625 ostatní plocha o výměře 158m2

Usnesení č. 18/6/2011 
výběr zhotovitele stavebních prací na rekonstrukci částí místních komunikací, fi rmu 

POPR s.r.o. Hradec Králové a pověřuje starostku obce podepsáním smlouvy s fi rmou.
Usnesení č.19/6/2011
rozpočtové opatření č. 2.

Ceník služeb – technické služby 
 – administrativní služby
Nový ceník služeb reaguje na stále se zvyšující ceny vstupů (PHM a náklady 

na opravy strojů)

Traktor 400/hod. + 20% DPH
Traktor + vlek 440/hod. + 20% DPH
UNC 440/hod. + 20% DPH
Sekačka 300/hod. + 20% DPH
ŠT 180 600/hod. + 20% DPH
Mulčování 440/hod. + 20% DPH
Účtuje se za každých započatých 15 min.práce

Traktorový vlek 200/den + 20% DPH

Pronájem tělocvičny
Zimní období 150/hod.
Letní období 100/hod.

Administrativní služby
Laminování A4  10 Kč/list
Kopírování černobíle 4 jednostranně 2 Kč
 A4 oboustranně 3 Kč
 A3 jednostranně 4 Kč
  A3 oboustranně 6 Kč
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2. Příroda
Co se také můžeme dozvědět v naší knihovně ?
Už několik let k nám přijíždějí v určité dny prodavači z Dolan mimo jiné i s výborný-

mi jablky. Při prodeji se vedou řeči o tom, která odrůda je nejlepší, které jablko je slad-
ké, kyselé, nebo polokyselé. Ale víte, odkud jablka vlastně pocházejí? O bramborách 
to víme, ale o jablkách jsme většinou ani nepřemýšleli.

Tak tedy: jejich kolébkou je devátá největší země na světě Kazachstán. K tomuto 
poznání se ovšem nepřišlo hned. Dlouho se věřilo, že jablka představili světu staří 
Římané, seveřané zase tvrdili, že původ jablka lze vystopovat u Baltu, protože podle 
severských mýtů bylo jablko považováno za součást jídelníčků severských božstev. 
Celá záležitost se zamotala nálezy zkamenělých jablek ve starověkém keltském os-
ídlení na území dnešního Švýcarska. Také Kavkaz patřil do další možnosti původu. 
Až na konci dvacátých let dvacátého století bylo díky ruskému genetikovi Nikolaji 
Vavilovi s konečnou platností určeno místo původu tohoto tak známého ovoce.

Se stádem mul překročil kazašské hory, navštívil tehdejší kazašské hlavní město 
Alma-Atu a o své výpravě napsal: Kolem celého města bylo možno zhlédnout na úpatí 
hor obrovské porosty planých jablek, tvořící lesy. Ve srovnání s malými plody planých 
jabloní na Kavkazu jsou kazašská jablka obrovská a příliš se neliší od šlechtěných 
odrůd. Prvního září, když byla jablka téměř zralá, bylo naprosto zřejmé, že před mýma 
očima leží pravá kolébka šlechtěného jablka.

Bývalé hlavní město Kazachstánu se jmenovalo Alma-Ata ( otec jablek), nyní se 
nazývá Almata, což znamená kazašsky = jablkovost=. V okolí města je stále plno 
planých jabloní různých druhů, jabloně jsou i v mnoha městských zahradách.

Tak až si budete kupovat dolanská jablka, budete vědět, odkud vlastně pocházejí 
jejich předchůdci.

Takto je vše popsáno v knize Neznámý Kazachstán, kterou si můžete vypůjčit 
v místní knihovně. Původ jablek je ale jen nepatrná část toho, co se můžete při čtení 
o Kazachstánu dozvědět. Spisovatel Christopher Robbins velice poutavě popisuje tuto 
zemi z historického i současného hlediska. Kniha byla vydána v roce 2007, takže se 
z ní dozvíte zajímavé věci i ze současnosti.

Přes potíže, které s sebou přinesly stavební úpravy v budově školy, si čtenáři mohli 
knihy půjčovat i na podzim. Teď už je ale knihovna v pořádku, kromě nových oken 
a radiátorů i vymalovaná a tak by bylo jen dobře, kdyby se počet čtenářů a zájemců 
o internet jen zvýšil. Výpůjční doba je stále stejná. 

V roce 2009 proběhla v knihovně inventarizace. Knihovní fond je hmotný majetek, 
proto byla provedena fyzická inventura. Pracovnice Městské knihovny z Rychnova 
nad Kněžnou vyřadily některé naše knihy obsahem zastaralé nebo poškozené. 
Vyřazené knihy byly se souhlasem zastupitelstva OÚ Sedloňov dány do sběru. 
Po ukončení inventarizace zůstalo v knihovně 1209 svazků knih. Aby mohla být zaháje-
na automatizace knihovnické činnosti, byly knihy opatřeny čárovými kódy. Čekáme 

léto 2011



12

Sedloňovský zpravodaj léto 2004

ještě na instalaci programu pro evidenci výpůjček. V současné době označuji knihy 
podle obsahu barevnými proužky. Některé knihy čekají na obalení nebo opravu.

Do naší knihovny dochází každý měsíc Dobrušský zpravodaj. Bývají tam zajímavé 
články, které by se Vám mohly líbit. Máte možnost si tento zpravodaj také vypůjčit. 
V letošním čísle mne zaujal článek, ve kterém je několik údajů o kostele sv.Ducha. Kostel 
všichni známe, protože nás vítá jeho dominanta, když přijíždíme do Dobrušky. První 
jeho stavba byla zřejmě dřevěná, doba jeho vzniku není známá. V polovině 16. století 
byl kostel přestavěn do renesanční podoby. V šedesátých letech 18. století byl kostelík 
barokně upraven a pod zvonicí postavena poustevna, která sloužila až do 20. století, te-
hdy ovšem už jako příbytek hrobníka. Tamní varhany byly postaveny před 120 lety.

V naší knihovně si můžete vypůjčit ledacos, i zamilované romány!
 H.D. 

Lípy, naše národní stromy.
Obec Sedloňov zkrášlují různé stromy i keře. Je zde několik lip, dokonce jedna udi-

vuje svým obvodem, nejdelším v širokém okolí. V příručce Příběhy pokojů na Studánce 
o těchto stromech napsala paní Jarmila Haldová:   Rozkvetlá lípa, vydechující svěží 
vůni, oživlá nespočetnými včelami, působila jako živá bytost, plná magické síly. V je-
jích dutinách byl vhodný úkryt pro víly a elfy i pro hnízdečka ptáků. Také čaj z lipového 
květu léčil naše předky a pomáhá dodnes. Lípy byly vnímány jako dobří duchové, kteří 
ochraňují před nepřáteli, lupiči a zloději, a proto staří Čechové zasunovali kolem oken 
lipové větvičky a věřili, že se tak chrání před zlými kouzly a čárami. Měli lípy za stromy 
lásky. Malolistá byla považována za mužskou, šírolistá za ženskou, a proto se u stavení 
vysazovaly obě, aby se jim nestýskalo. Do své lesní moudrosti je přijali staří Keltové. 
Lidé narození 11. - 20.března a 13. - 22.září pod ochranou lípy dostávali  do vínku 
úspěch  a uznání. Jsou to lidé velice činorodí a neústupní, vyčkávají, ale neupadávají 
do pohodlnictví. V lásce štěstí nenacházejí. 

Tím, že jsme lípu povýšili na národní symbol, stala se posvátnou i lidem současnosti.
H.D.

3. Kultura
Pozvánka do knihovny
V naší knihovně si můžou čtenáři vybrat beletrii, historické i přírodovědné knihy. 

Mohou si zapůjčit časopis Jehličiny ( od pí Grulichové), nebo propagační materiál 
našeho regionu. A právě z tohoto pod názvem Historické a církevní památky Eurore-
gionu Glacensis jsem opsala pojednání o našem kraji. Často se mě totiž návštěvníci 
muzea ptali, jak to s těmi Sudety vlastně bylo. Myslím, že by to mohlo zajímat i čtenáře 
Zpravodaje.
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O názvu Sudety
Budete-li cestovat po polské straně Orlických hor nebo Krkonoš, asi vás překvapí 

časté užívání názvu Sudety pro oblast našich severních pohraničních hor ( od Lužických 
až po Jeseníky). I u nás najdete v odborné literatuře začlenění Orlických hor buď 
do Krkonošsko-jesenické subprovincie nebo do Sudetské provincie, zahrnující pás 
severních pohoří při hranici s Německem a Polskem od Šluknovského výběžku až 
po Jeseníky. Mezi českou veřejností má slovo Sudety historicky  podmíněný význam, 
ale je to význam opravdu jen historický, nikoli zeměpisný. Jak to tedy vlastně je? Německá 
menšina v Čechách pod názvem sudetští Němci a později pod vedením Sudetoněmecké 
strany vystupovala už od roku 1918 proti nově vzniklému Československu a tato poli-
tika vedla k tragickým událostem let 1938-1945. Geografi cký termín Sudety tento 
negativní historický podtext v Polsku nemá, a proto je tam běžně používán.

Původ slova Sudety není zcela jednoznačně vysvětlen, ale převážná většina odborníků 
se přiklání k názoru, že pochází z kelštiny. Slovo Sudéta má gramatický základ  - sud-
kanec a příponu -éta, což znamená les. Původní význam tedy byl - les kanců- nebo  
-les divokých sviní. S tímto pojmem se setkáváme již u antických geografů. V roce 
150 našeho letopočtu použil geograf Claudius Ptolemaios na své mapě střední Ev-
ropy označení  - Sudéta óre - pro oblast Krušných hor a přilehlých horstev. Vzhledem 
k tomu, že největšího rozmachu dosáhla keltská sídla na našem území ve 2. a 1. st.př.
n.letopočtem, lze předpokládat, že názvy přežily mezi obyvatelstvem, které zůstalo 
na našem území do doby Ptolemaiovy. S názvem Sudetská soustava se v moderní době 
setkáváme v orografi ckém členění Československa z r.1945.

Dnes se v odborné literatuře setkáme s oběma názvy. Jak s Krkonošsko-jesenickou, 
tak Sudetskou subprovincií.

  H.D.

Podorlický dialekt
V podhůří Orlických hor se mluvilo zvláštním dialektem podobným diale-

ktu pokrkonošskému. Charakteristickým znakem bylo vynechávání hlásky = l = 
v minulém čase sloves ( on jed´, nes´) a přeměna hlásky =v= v hlásku =u= ( poliuka, 
koneu). Vypadalo to asi takto: Bylo to vonedá na konci zejmy, dyž k nám přišla stará 
Hofmanka: „ Dej pámbů dobrýtro!“ „Dejžto pámbů“, odpověděla Lojzka, „dyť už je 
skoro večír. A sedni si tůdle na lajc! „ Z lojny se přišoural děda s plnou koneu vody, 
kerou vylil do měděnce a poudá Hofmance: „ Ďouče,ďouče, ty seš ňáká promrzlá, cák 
si ďála? Poď si dát drobet teplý poliuky s bandorama. Bude ti šmakovat, to víš, presbuřt 
nemáme.“  „Děkuju Francku, sem,“ poudá Mařka, „docela by mě pasovala, páč sem 
„ďála celej den. Rozkejdala sem hnůj pod zemčata  a teprvá teďka du domů. Jó, a slyšeli 
ste to o Joskoj Kovářovým?“ „ Kerej to je? Mladej nebo starej ? „   „ Ten mladej, tako-
vej šikounej kluk, včera s tátem vorali nad váma pole. Tak ten naboural ňákou cizou 
ďouku vod Vošetnice a budou se brát. Už jednou spadli z kazatelny.“   „ Nehrdlouhej, 
Mařko, dyť nebyl eště ani na vojně.“    „ Jó, je to tak, je to taková churá ďouka, ale docela 
jí to štěkne. Nic prej nemá, bydlej v ňáký ďouře, ale jinak je prej hodná.“
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Později se mezi námi stalo oblíbené rčení: upad leu přes koneu a tekla mu kreu.    
Hodně se také používalo slov přejatých z němčiny, např.: verkštat ponk, šramcír- 
šroubovák, vercajk-nářadí, presbuřt- tlačenka, špacírovat- procházet se, šnuptychl- 
kapesník, pasovat se -hodit se  aj. Zvláštní byl též německý dialekt používaný v Orlick-
ých horách, nazývaný někdy tamními Němci jako „malá němčina“. Byl od spisovné 
( velké ) němčiny v některých případech tak odlišný, že starší Němci, kteří do škol 
nechodili, nebo tomu už bylo dávno, jí ani nerozuměli. Tehdy se tvrdilo, že spisovnou 
němčinou se mluví jen v Praze. Pro ukázku jen několik slov: šín- hezky, bóda- koupat, 
hém-domů, koma há- pojď sem, Fánste- okno, Pepla, Zefl a- Josef, Francla- František, 
Enctla- Arnošt apod.

Opsáno z Langrovy kroniky.
H.D.

4. Společenská kronika
Povídání o roce jedenáct
Léta Páně 911 
z šera dávnověku vystupuje v pořadí druhý historický kníže Spytihněv. Vládne 

středočeské knížecí doméně už nejméně 16 let a za tu dobu stačil na nepřátelích dobýt 
řadu hradišť, jiné tzv. hrady založit a vytvořit tím tzv. přemyslovský hradní systém – 
ochrannou o hospodářskou organizaci – základ vznikajícího státu. Toho roku vymřela 
ve Francii Karlovská dynastie a velmoži byl za krále zvolen francký vévoda Konrád I. 
Území Sedloňova pokrýval v té době hluboký hvozd, táhl se v šíř i dál a lidé, kteří sídlili 
v našich končinách, žili sami sobě a nám nezanechali stop.

Také roku 1011
zde rostly jedle i smrky, břízy, buky, javory, břesty, jilmy, olše, osiky, jasany a lípy. Těla 

vyvrácených stromů visela ve větvích a z trouchniviny zvedal se nový peň. Tím hvoz-
dem křižovala zvěř a stíny lesa poskytovaly úkryt ptactvu. Medvěd včelařil v dutých 
stromech a vlci se brali stínem a houštinou. Tak vylíčil život v hlubokém hvozdu klasik. 
A daleko, daleko odtud byla pražská kotlina, kde na nepevném knížecím stolci seděl 
kníže Jaromír.

Roku 1111
se vládnoucí kníže Vladislav I. smířil s bratrem Soběslavem a uvedl jej ve správu 

Žatecka, patrně se zřekl tributu Slezska, za což mu vládce Polska odevzdal Kladsko. 
Bohužel toto zklidnění bylo důsledkem tažení císaře Jindřicha V. do Čech předchozího 
roku, který tím zároveň obnovil svou lenní svrchovanost, načež se vypravil do Itálie, 
aby v tzv. bojích o investituru měřil síly s papežstvím. Orlické hory stále žily svým 
životem a převratné evropské záležitosti sem doléhaly nezřetelně. Podhůří sice 
protínala zemská stezka, která vedla do Kladska a dále na východ již před 43 léty 
u brány, kudy se chodí do Polska v místě zvaném Dobenina. Kníže Vratislav tam 
svolal lid a velmože do shromáždění. Tato událost je také spjata s hradem Opočno 
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a je první písemnou zmínkou z naší blízkosti. Ale lidé v lesích měli starosti o holý 
život, aby vypěstovali a uchránili skromnou úrodu vyrvanou divoké přírodě, aby se 
ubránili zvěři, aby odolali slunci, větru, vodě i mrazu.

Roku 1211
uplynulo sto let a stále ještě hory pokrýval bájný hvozd, ale přece podél potoků 

a řek pronikali osadníci výše do hor. 13. století bylo dobou kolonizace, z vůle krále byla 
zakládána města, vesnice. Byl to král Přemysl I., v cizině zvaný Otakarus. Počátkem 
toho roku zemřela jeho první žena Adléta Míšeňská. Jejich rozvod byl náš první his-
torický skandál. Druhá Přemyslova žena Konstancie mu toho roku porodila již deváté 
dítě. Byla to dceruška Anežka. Stárnoucí král nemohl tušit, že z dcerky vyroste vzácná 
osobnost, ctěná několik století, která se na sklonku 20. věku stane světicí.

Léta Páně 1311
ani tehdy, kdy v orlickém podhůří vznikala města i vesnice, některá zanikala, jiná 

se obnovovala, nemáme zprávy o Sedloňově. Mniši cisterciáckého kláštera Svaté pole, 
založeného ve 13. st., usilovali o zalidnění a osídlení pruhu země proti toku řeky 
Dědiny až k jejím pramenům. Zmiňovány jsou osady v bezprostředním okolí naší obce. 
Ale ani jedna z tehdy zmiňovaných se nedá se Sedloňovem ztotožnit. Uhlíři a dřevorubci 
a dřevorubci, kteří zde tehdy žili, zůstávali skryti stranou stezek a zavátí sněhem ve svých 
horách nic nebo skoro nic nevěděli o mladém princi Janovi a princezně Elišce, kteří 
právě 7. II. poklekli v bazilice Sv. Víta a byli korunováni jako český král a královna.

Roku 1411
zemřel moravský markrabě Jošt, římský král a kurfi řti zvolili novým římským králem 

jeho bratrance Zikmunda, bratra českého krále Václava. Držiteli Opočna jsou Alexan-
dr a Jan z Lichtenburka, ale v našich lesích se na životě obyvatel téměř nic nezměnilo.

L. P. 1511
starý a nemocný král Vladislav II. Jagellonský, který pobýval s dětmi předchozí dva 

roky v Čechách, byl ve Slezské Vratislavi. Opočenské panství držel Mikuláš mladší 
Trčka z Lípy. Byl utrakvistou, a tak i obyvatelstvo na jeho panství vyznávalo jeho víru 
– přijímalo tělo i krev Páně pod obojí způsobou. A v Evropě vznikla Svatá liga proti 
Francii.

V roce 1611
české království prožívalo dramatické události. Starý, tělesně i duševně nemocný král 

a císař Rudolf II., jehož už ovládal jen hněv k bratru Matyášovi a českým stavům, jimž 
byl nucen podepsat „Majestát“, povolal jako svou osobní armádu bratrance Leopol-
da, passovského biskupa, s jeho vojskem. Tato událost je v dějinách známa jako vpád 
passovských. Žoldákům se podařilo obsadit Hradčany a Malou Stranu, ale Pražané 
ubránili druhý břeh řeky. Passovští však nechtěli bez slíbeného žoldu opustit Čechy 
a loupili, kde se dalo. Situaci zachránil Petr Vok z Rožmberka, který na vyplacení 
žoldu vojáků věnoval rožmberský poklad. Téhož roku v listopadu zemřel jako poslední 
mužský potomek rodu. Císař ho přežil jen o několik měsíců. Sedloňov už byl známý 
i z písemných dokumentů. Měl svoji vrchnost – Jana Rudolfa hraběte Trčku z Lípy, 
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kostel Všech Svatých. Přes polovinu obyvatelstva byli bezzemci nebo drobní rolníci do 
1/4 lánu (zde má základ příjmení Čtvrtečka), osedlých (tj. hospodářství) bylo 32.

17. dubna 1711
zemřel nečekaně ve Vídni na černé neštovice mladý a nadějný císař Josef I. 

Na trůn usedl jeho mladší bratr Karel VI. V Dobrušce toho roku panoval hlad a nemoce 
a mnoho lidí pomřelo. Byl to následek předchozího příliš mokrého roku, kdy se obilí 
sváželo do stodol mokré až v září a čočka dokonce až v listopadu. Jestli pohromy 
v podobě hladu a neštovic řádily i v Sedloňově nevíme, zato víme, že už druhým 
rokem stavěli sedloňovští nový kamenný kostel na novém místě. Už před dvěma roky 
vydal Jeroným hrabě Colloredo z Wallsee dekret, ve kterém povolil sedloňovským, 
aby z celkového množství sáhového dřeva, které mají odvésti, odvedli pouze polovinu 
pod podmínkou, že budou celou zimu pilně vozit kámen na stavbu kostela. Sedloňovští 
kostel postavili od základů, proti východu slunce, z kamene a šindelovou krytinou, 
devíti okny, dvojími dřevěnými dveřmi a sakristií vlevo od hlavního oltáře. Kostel 
zasvěcený ke cti Všech Svatých byl 1. listopadu slavnostně vysvěcen důstojným pánem 
Karlem Zákravetským, biskupským vikářem a děkanem ve Skalici. Starý vetchý dřevěný 
kostel byl zbořen. Prvním farářem v novém kostele byl P. Jan Jung.

15. března roku 1811
vyhlásil císař František I. v zemích Rakouské monarchie státní bankrot. Příčinou 

byly vleklé války s Napoleonem a vláda se velmi zadlužila. Vydávala papírové, 
tzv. bankocetle, poukázky, které platily jen v Rakousku. Tisklo se jich stále více, až ved-
ly k obrovské infl aci. Bankrotem klesla jejich cena na 1/5 a byly nahrazeny měnovými 
lístky, tzv. šajny. 1. června vydal František I. císařský dekret, kterým uvedl v platnost 
všeobecný občanský zákoník. Zrušil dřívější právní úpravy a nový zákoník platil bez 
výjimky pro všechny obyvatele Rakouska bez ohledu na jejich společenské postavení. 
Paragraf 16 výslovně odmítal nevolnictví a otroctví. Zákon platil až do zániku Rak-
ousko – Uherska a Československá republika jej převzala. Platil i po II. Světové válce 
a zrušen u nás byl až r. 1950. A ještě jedno významné ustanovení platilo i pro Sedloňov. 
Byla ustanovena doba služby vojáků a poddůstojníků na 14 let – zatímco předtím 
byla doživotní. Sedloňova se také dotkly vichřice, krupobití, zničená úroda a strhané 
střechy. V sousedství vyhořel Slavoňov. Na dovršení všech katastrof se 28. září na zá-
padní obloze zjevila kometa.

Léta Páně 1911
proběhlo sčítání lidu a pan farář Jan Ot zkonstatoval, že na venkově už několik 

desítiletí ubývá lidu. V Sedloňově bylo 156 domů, v Ošerově 10 a na Šerlichu také 10. 
Sedloňov měl trvale žijících 800 obyvatel a 28 dočasných, z toho 417 mužů a 411 žen. 
Ošerov 51 trvalých a 1 dočasného, Šerlich 55 a 2. Bylo zde 26 koní, 24 tažných volů, 
150 krav, 127 koz, 64 prasat, 832 slepic, 20 hus a 35 včelstev. V zimě bylo málo sněhu, 
málo vody, dlouhá sucha, studené jaro a deštivé léto. Žito bylo slabé, podobně jako rok 
předtím ve znamení komety. V Praze byla založena česká fi lmová společnost Kinofa 
a Jan Kašpar uskutečnil svůj první let.
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A co se stane roku 2011?
Na to si můžeme odpovědět každý podle svého. 98 letý Američan Harold Camping 

vypočítal, že 21. května uplyne 700 let od biblické potopy a nastane soudný den, kdy 
do nebe přijde asi 200 milionů lidí a pro ostatní nastane pět měsíců válek, zemětřesení 
a hladomorů až do totálního zničení planety. Na to zareagovala jistá fi rma, která 
nabídla těm, kteří se dostanou do nebe, že se jim postará o jejich domácí mazlíčky 
za 135$ za jedno zvíře. Doufejme tedy v pěkné léto, dobrou úrodu a další šťastné 
události letos a v budoucnu.

Příspěvek od našeho občana
Sedloňov býval – ne až malá, ale klidná obec. Čas vše vzal. Děti zde téměř „vymřely“. 

Měly různé hry. Duchové zůstali – ti zlí. Bůh je dobrý a také seslal potopu. Žijte a život 
vás naučí. Sledujte kriminálky, bojové fi lmy. Používejte moderní prostředky, ty hlavně 
v rukou dětí dokážou „zázraky“ a přinesou i zábavu, užitek ….

– autem parkrát najedete na později se vracející cíl činu,
– pokud se rozčílíte a sousedé vám dluží, propíchněte mu kola, protože, kdo vám co dnes vrátí,
– ale pozor pokud vás ten vztek chytí znovu, pak je již jedno, zda se provinil soused, či někdo jiný,
– aspoň je dobrá zábava. Nesmí se však přenést na ulici či do podnikání v duchu  

 bojových fi lmů.
Několik zásad pro život:
– nepřibližovat se k potápějícímu,
– lidé jsou všímaví, ale kdo bude strkat prsty do rozjeté pily,
– soudy vás odsoudí, ale neochrání a nepomohou,
– v podnikání vám nikdo nepomůže, ale zlikviduje vás lehce, ať z dětské hry, či záměru.
Byly zde různé dětské hry,
– na zloděje
– zmlácený, okradený stařec, že jste doma, rozbít dveře, zmlátit-hračka.
Nebudete-li zajímaví, ani pes po vás neštěkne. Buďte IN a je jedno, na které straně 

jste. Přitáhnete spoustu ostatních i z okolí. Snad těšme se na další děti. Jejich hry. 
Nebuďme k nim však neteční a nevšímaví. Dříve se o maléru vědělo, než jsem jako 
dítě došel domů. Dnes, ať vás hlavně nezdržuje a nic nechce. Žijeme život jako zprávy 
z NOVY, na jeden den. Žijeme na hraně, ne vždy čistě a správně i když třeba podle 
zákonů. Důsledky poneseme více než jeden den.

A co? Zase tu budeme žít bez pomoci obce i ostatních. Kriminálníci, vrazi, bezdo-
movci. Hloupí, hodní i chytří. Jsme a zůstaneme jedna rodina. Přece jsme sedloňováci 
a naši otcové zde žili. Ti však aspoň po většinou znali Boží přikázání. My se učíme 
zákony trhu

– ztrhni co můžeš a je jedno kam, co, komu…. Každý sám za sebe.
Jak dál občané? Jak se vám žije? Na kterou stranu se dáte? Žijeme život na hraně.

A. Franc – dlouholetý přistěhovalec.
P.S. Upozornění autora, článek berte jako román i když jsou zde použity skutečné 

události.
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Postřehy odjinud
Ráda bych se podělila o zážitky ze VII. ročníku Masopustního zelokoštu, který se 

konal  v penzionu Lada na samotě mezi Rokytnicí a Bartošovicemi. Vzhledem k tomu, 
že to byl už VII.ročník, bylo zřejmé, že toto koštování je akce velmi populární. I když 
doprava autobusem přes Orlické hory je poměrně komplikovaná, vydala jsem se se 
sklenicí zelí na cestu. Program začal již v 18 hodin. Do soutěže se nás přihlásilo 15. 
Pořadatelé připravili zelí do misek a na nás, 74 návštěvnících, bylo každé zelí ochut-
nat a označený hlasovací lístek uložit do krabičky. Pro tři vítěze byly připraveny ceny:  
uzené koleno, klobásy a uzené špekáčky. Cenou útěchy byla hlávka zelí.

Mohu říci, že ochutnat a ohodnotit 15 vzorků zelí nebylo vůbec jednoduché. Aby se 
nám všem lépe hodnotilo, hráli nám a zpívali muzikanti, místní  i přespolní. Měla jsem 
pocit, že hrál a zpíval snad každý.

Po dvacáté hodině došlo k vyhlášení výsledků. Radost vítězů byla veliká. Získané 
ceny rozdělili mezi všechny účastníky.

Jen  tak na okraj: Moje zelí získalo bramborovou medaili. Byla jsem ráda, že se mi 
povedlo a chutnalo i ostatním.

K celé akci nezbývá nic jiného, než organizátorům blahopřát.
Co takhle uskutečnit něco podobného také v Sedloňově? 

L. Joo
P.S.:Další moje cesta přes hory byla před Velikonocemi. Tentokrát jsem jela do 

Bartošovic na Velikonoční jarmark. Jezdím tam velice ráda. Vždycky na mne dýchne 
příjemná atmosféra v chráněných dílnách, keramické, tkalcovské a košíkářské. Ráda 
sleduji práci uměleckého kováře, brašnáře, malování kraslic a zdobení perníčků. Velmi 
se těším na květinové aranžé paní fl oristky. Ochutnám také tradiční velikonoční nádivku 
a kousek mazance s kávičkou.

Soutěž obecních zpravodajů
Na setkání kronikářů Rychnovska, které se konalo 21.6.2011 v obci Mokré byly mimo 

jiné hodnoceny obecní zpravodaje. Do soutěže bylo přihlášeno 47 zpravodajů z našeho 
okresu. V hlasování 34 kronikářů získal první místo Deštník obce Deštné v O.h. – 
6 hlasů, zpravodaj města Vamberk – 5 hlasů a na třetím místě se umístil zpravodaj naší 
obce se 4 hlasy.

Jsme rádi, že tak bylo oceněno naše úsilí.

Narodili se …….
6. 4. se manželům Pavlíně a Tomáši Meierovým narodila dcera Natálie
18 .6. se narodil Heleně Pillarové a Ladislavu Fuňovi syn Ladislav
24. 6. se  manželům Kateřině  (rozené  Zeunerové) a Miloslavu Červeným 

narodila dcera Eliška 
28. 6. se Martinu Samešovi a jeho partnerce Dianě narodila dcera Sára
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Úsměv nakonec
Luxusní vtip ….
Zvoní telefon v posilovně, zvedne jej funící muž:
Prosím.
Ahoj miláčku, jsi v posilovně? ptá se žena.
Ano jsem, co potřebuješ? odpoví muž otráveným hlasem.
Tak to je fajn. Já jsem ti jen chtěla říct, že ten kožich jak stál 150 tisíc, tak ho zlevnili 

na 80. Že si ho můžu koupit? Škemrá žena.
Ale jo.
Ty jsi hodný. A víš, jak jsme chtěli jet na ty Seycheyly a zdálo se nám to za půl mil-

ionu drahé, tak oni to zlevnili jen na 400 tisíc. Co říkáš? Nemám to vzít?
Dobře, ale jen s plnou penzí, zamumlá muž.
Jo já to zařídím. A když máš takovou dobrou náladu, tak stojím zrovna před autosa-

lonem Mercedesu a víš, jak jsme se dívalina ten S-Class za tři miliony, tak oni ho mají 
teď v akci za dva. Nemám ho zrovna zaplatit?

Ale jo, ale jen stříbrnou metalízu, řekne muž docela otráveně.
Jo, jo, oni ho zrovna ve stříbrné mají. Tak to je super, ty jsi dnes tak zlatý!
Tak čau, zaševelí sladkým hláskem žena a položí mobil.
Muž v posilovně se zvednutým telefonem nad hlavou zakřičí: 
Chlapi, nevíte čí je to mobil?

Sedloňovský zpravodaj
Registrován Ministerstvem kultury ČR 

Vychází nepravidelně, náklad jednoho vydání je 150 kusů
Uzávěrka tohoto vydání byla 30.6.2011

uzávěrka dalšího čísla je 30.9.2011
Adresa: Obecní úřad, 517 91 Sedloňov 155

e-mail: obec@sedlonov.cz
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