Sedloňov
Kraj: Královéhradecký

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Správní obvod: Dobruška

GPS souřadnice: 50.338305N, 16.315483E

Nadmořská výška: 650 m n. m.

První pís. zmínka: 1542 (480 let)

Počet obyvatel: 211

PSČ: 517 91

Adresa URL: www.sedlonov.cz

Památky a zajímavosti Sedloňov
V Sedloňově je chráněná lípa, největší v CHKO. Její obvod je 8,5 m a je asi 500 let stará. Druhá
chráněná lípa roste na Polomu. Ve spodní části obce je významný soukromý přírodní areál se
skalkami. V osadě Ošerov je význačná luční lokalita s chráněnými upolíny. Další chráněnou lokalitou
je Propadliště - niva Zlatého potoka s výskytem vzácných rostlin. Jiná chráněná lokalita je na Polomu v
údolí Polomského potoka, kde se nachází bohatá, květnatá, polokulturní louka. V předjaří jsou
vlhké sedloňovské louky posety chráněnými bledulemi. V krajině se malebně vyjímají chaloupky, dnes
převážně využívané k rekreaci (chalup a chat v Sedloňově a na Polomu je 151, zatímco stále
obydlených domů je 64). Krajinu zdobí mnoho křížků, drobných plastik a několik kapliček. Dominantou
zůstává barokní kostel Všech svatých s farou.
Ochotnické divadloDivadelní činnost byla znovu obnovena v roce 1995 dětským představením Sněhurka.
Soubor, který má od roku 2001 nový titul Divadelní soubor Max Sedloňov, obnovil svou činnost v roce 1997
hrou Dalskabáty (8 představení). Dále v roce 1998 Povídky Hanse Sachse (8x), v letech 1999 a 2000
Maloměstské klepny (12x) a v r. 2000-2003 Treperendy (16x). Od roku 1999 pořádá soubor také svůj
každoroční divadelní ples.
Síň Jarmily Haldové a Památník obce SedloňovVzhledem k probíhající rekonstrukci budovy obecního
úřadu je až do odvolání uzavřen Památník obce a výstavní síň Jarmily Haldové. Děkujeme za
pochopení. Stálá expozice znamenité řezbářky a výtvarnice Jarmily Haldové. Památník obce
Sedloňov seznamuje návštěvníky s historií, kulturními tradicemi i osobnostmi, které se narodily, žily či
žijí v Sedloňově.
Barokní kostel Všech svatých z r. 1711 stojí na místě staršího kostela z r. 1578, nachází se tu
rekreačně využívané roubené chalupy.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/2588/sedlonov/pamatky-turistika/
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