1

Výpis ze Zápisu ze zasedání Zastupitelstva Obce Šonov ze dne 13.6.2022, č. 3










Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Program zasedání zastupitelstva. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva, nebylo námitek.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření číslo 3/2022 a 4/2022. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zastupováním Obce Šonov na valných hromadách společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. , IČ 48172928 a to ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném
znění. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném
znění, od volebního období 2022 – 2026 počet členů zastupitelstva obce na 5. Výsledek hlasování 5 PRO,
schváleno.
Starosta obce seznámil zastupitele s pohledávkami vyplývající z nájemných smluv a z poplatků za svoz
odpadů.

Rozhovor se starostou
„Spolupráce se zemědělci nás vyzdvihuje nad okolní obce“
Text a foto Michaela Plchová
Středa, 1. června 2022

O záměru nového majitele šonovské fary, skvělé spolupráci se zemědělci, divoké přírodě a noční tmě hovoří
v pravidelném rozhovoru se starosty obcí na Broumovsku starosta Šonova Vladimír Grusman.
Obec Šonov je nejdelší obcí na Broumovsku. Kolik měří na délku?
Šonov měří necelých 7 kilometrů, táhne se od jedné hranice s Polskem ke druhé. Hraniční přechod pro motorová
vozidla je na dolním Šonově a horní Šonov má přechod pro kola a pro pěší. Vlastně jsme obklíčeni Polskem kolem
dokola, pokud chceme do Čech, musíme přes Broumov…
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Obec je tedy velká rozlohou, ale kolik v ní žije obyvatel?
Co se týká obyvatelstva, jsme druhá nejmenší obec, hned po Hynčicích. V současnosti je tu 301 trvale žijících
obyvatel, tento počet se drží přibližně stejný už po několik let. Úbytek tedy nemáme. Ostatní domy obývají
chalupáři. Patří mezi ně také velká skupina Nizozemců, kteří se k nám přijíždějí rekreovat. Jsou vesměs na horním
Šonově, a musím s potěšením říct, že statky a budovy na horním konci dali opravdu pěkně do pořádku. Vrátili jim
původní ráz ještě z dob německého osídlení, je to tam nádherné.
Je pravda, že v období ekonomické krize odsud Nizozemci zase odešli a statky prodali?
V Šonově se nic nezměnilo. Žádné domy neprodávali. Myslím, že se jim tu líbí a pravidelně se vrací. Horší to bylo
jen v období covidu, kdy nebylo možné cestovat. Letos už však zase přijeli a vídáme se s nimi. Vzhledem k tomu, že
se už trochu známe, prohodíme spolu vždy pár slov. Jsou přátelští, mám je rád.
A zapojují se do společných aktivit v obci? Nebo jaký je jejich přínos pro Šonov?
Mají rádi místní kulturu, především pálení čarodějnic. To u nich zjevně neznají, takže si to tady užívají. V červenci je
u nás pouť spojená s chovatelskou výstavou a na tu také rádi přijdou. Prostě se nestraní a snaží se s námi
komunikovat. Jejich přínosem je určitě to, jak opravili nemovitosti. A pak také jejich otevřenost, to, že sem zase
vnáší něco jiného.
V obci je vidět mnoho pěkných starých budov, některé by však zasloužily opravit…
Máte pravdu, takové tu máme, nyní se tomu moderně říká brownfield. Občas se však něco dává do pořádku.
Mezi takové nemovitosti určitě patří místní fara, což je dlouhý příběh… Nyní má však nového majitele.
Spolupracuje s ním obec?
S novým majitelem jsme v kontaktu. Teď od jara už se na faře pracuje, odstraňují se nebezpečné části, které hrozí
pádem – v tuto chvíli jsou to především zbylé trámy ze střechy a staré zdivo. Jenže se jim tam zabydlel čáp,
uvidíme, jak se k tomu postaví. Byly tam totiž dva komíny, jeden na jaře spadl, druhý komín zabral čáp. Nevěřil
bych, jak rychle dovede stavět hnízdo. Fara má díky němu po dlouhých desetiletích nájemníka.
Vy znáte záměr nového majitele fary?
Vím, že ji nejprve chce dát do pořádku. Musí to také probrat s památkáři, neboť se jedná o památkově chráněný
objekt. Jako obec jsme s ním měli společná jednání, ale dohodli jsme se, že rozhodnutí, co přesně by ve faře bylo,
necháme po volbách. Ty jsou za několik měsíců a bude lepší nechat prostor do budoucna na novém zastupitelstvu,
aby mohli společně rozhodovat a úzce spolupracovat. Každopádně nový majitel má zájem, aby obec objekt
nějakým způsobem využívala a rozšířila obecní služby, jež tu chybí.
Mohl by tam tedy vzniknout nějaký prostor pro potřeby obce?
Také. Je to v plánu. V úvahu připadá infocentrum, zázemí pro turisty, obchod i pošta Partner. Prostě služby, které
tu nemáme. On je však majitel a bude rozhodovat.
Když zmiňujete služby, co nabízí obec svým obyvatelům?
Máme zde dům pro seniory a mateřskou školu, kterou se snažíme držet. Děti naštěstí jsou, takže jsou i vyhlídky do
budoucna. Dále máme víceúčelové hřiště pro mládež a jsem rád, že ho skutečně využívají. Aktuálně opravujeme
kulturní dům, zrovna probíhají práce na fasádě a střeše. Jedná se o další objekt, který bude opravený a bude lépe
sloužit svému účelu. To, co tu chybí, je obchod, pošta a několik let už nefunguje ani obecní hospoda. Je nás tu
prostě málo. Sice přes nás vedou turistické a cyklistické trasy, objem turistů je však tak malý, že to není na uživení.
Nepotýkáte se tedy s náporem turistů?
Ne, skutečně ne. Javoří hory jsou turisty neposkvrněné, je tam panenská příroda. Znám lidi, co sem jezdí moc rádi
právě proto, že mohou na několik dní zmizet v divoké přírodě a hodiny až dny nepotkají živou duši. Nevýhodou je,
že tohoto klidu využívá vlk.
Když už se dotýkáte tématu vlků, jak je situace dnes? V poslední době se o vlcích veřejně příliš nemluví.
Je to jednoduché, dokud vlk nezpůsobí škodu na hospodářských zvířatech, nemluví se o něm. Až v okamžiku, kdy
zakousne nějaké ovce, či telata. Pak se to rozmázne v médiích a chvilku je okolo toho živo. Jinak je ticho po pěšině.

3

A teď je tedy ticho po pěšině?
Ano, nyní je klid. Nevím o tom, že by teď někdy vlk zaútočil. Bude to také tím, že Menčíkovi mají ovce zabezpečené
v salaši, nebo ve stáji v Broumově. Naše zemědělské družstvo má dobytek venku, ale pouštíme krávy ven už
otelené se samostatnými telaty, takže si na ně vlk většinou nedovolí.
Pojďme se ještě vrátit k Javořím horám. Je podle vás dobře, že jsou nedotčené a divoké, nebo byste spíše
uvítal, kdyby se více zpřístupnily lidem?
Za mě je to dobře. Ta nedotčenost je právě tím, co se lidem líbí. Já sám za sebe se rozvoji turismu bráním, cením a
vážím si toho, že je u nás klid. Je tu řada ubytovacích kapacit – obecní i soukromé. Ty jsou jednou z hlavních deviz,
co tu máme. Chybí tu sice služby, ale zase je tu čistá příroda. Ideální pro lidi, kteří chtějí být bez počítačů a atrakcí.
Perfektní je to tu například pro cyklisty.
Řekl byste, že je Šonov něčím specifický? Má něco, co ostatní obce na Broumovsku nemají?
U nás je večer tma, v noci nesvítíme. V deset hodin večer se zhasne veřejné osvětlení a do čtyř hodin ráno je tma.
Spoustu lidí díky tomu zjistí, že v noci jsou vidět hvězdy, měsíc, dají se pozorovat družice… Musím říct, že lidem se
to líbí a lépe se jim spí.
Druhou věcí je už zmiňovaná příroda a klid, to je naše hlavní přednost. A pak jsou tu ještě úžasné výhledy na
Broumovsko, zvlášť teď na jaře je to nádhera. Kvetou tu ovocné stromy, trnky… Díky tomu, že jsou zachované
meze, se tu kdejaký keřík zabělá a je to krása. Lahodí to oku.
U vás je kostel sv. Markéty, který mnozí považují za nejkrásnější kostel celé broumovské skupiny kostelů. Co
myslíte?
O tom není pochyb! Už jenom to, že má dvě věže a stojí skvěle umístěn nad Šonovem. Je dominantou naší obce.
Dnes už má natřené věže a opravenou střechu, takže skutečně září do dáli a je krásný. Spadá do majetku církve,
ale s panem děkanem Lanžim spolupracujeme, podíleli jsme se na spolufinancování projektů a výzkumů. V kostele
se konaly mše, nyní se však přemístily do kaple na hřbitov, neboť věřících je tu minimum a do kaple se vejdeme.
Ve sv. Markétě se pravidelně koná koncert festivalu Za poklady Broumovska a svatby. V červenci a srpnu jsou
v kostele též prohlídky v rámci akce Léto otevřených kostelů.
Ještě bych se vás zeptala na příležitost výstavby v obci a nabídku bydlení pro mladé rodiny. A jestli je
přilákání více lidí do obce tím, co chcete.
Obec vlastní tři bytové domy, které jsou téměř obsazené. Ostatní stavební parcely jsou buď ve vlastnictví státu,
nebo jsou soukromé. Když jsme řešili územní plán, bylo prioritou ze strany Správy CHKO využívat stávající
zástavbu. Zatím je to tedy tak, že kdo chce jít bydlet do Šonova, koupí starou nemovitost a opraví ji. Masivní nová
výstavba tu vyloženě neprobíhá.
Řekl byste mi na závěr, co Vás těší?
Těší mě výborná spolupráce obce se zemědělskými subjekty, které tu fungují. Ať už je to ovčí ekologická farma
Menčíkových s výrobou sýrů, jogurtů a podobně, nebo místní Zemědělské družstvo Šonov, jenž je dominantním
zaměstnavatelem v obci. Dále je tu několik drobných zemědělců. Zmiňuji to hlavně proto, že zemědělci se podílejí
na údržbě krajiny, bez nich by to obec nezvládala. Jde jak o mechanizaci – sečení a úklid trávy, tak o pastevectví,
které také udržuje krajinu. Obec je díky tomu krásnější a funkční. Zemědělci tu také dobře využívají polní cesty,
aby byl ve vesnici minimální provoz.
Naše zemědělské družstvo má rostlinnou i živočišnou výrobu, zachovali jsme si celý objem, je to uzavřený kruh. To,
co v rostlinné výrobě vyprodukujeme, to v živočišné výrobě zkrmíme. Funguje to dobře. O této spolupráci si
myslím, že nás vyzdvihuje nad okolní obce.
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Diakonie Broumov, sociální družstvo
Vážení dárci, prosíme, aby vše co darujete, bylo funkční. To znamená především funkční zipy u bund, mikin a
ostatních oděvů, funkční zipy a kolečka u kufrů, tašek a batohů. Nefunkční zapínání nejsme schopni opravit.
Děkujeme!
Seznam věcí, kterými můžete přispět do sbírky:
Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
2
Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené do krabic
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie ...)
Čisté koberce, předložky….
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče
Hygienické potřeby, drogistické zboží
Časopisy, noviny, knihy
Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky …)
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH OBALECH, NÁDOBÍ V KRABICÍCH
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil
Sběrná místa jsou u KD Šonov a u bývalé horní váhy.
Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie
Tel. : 491 524 342, 739 999 112

Činnost NF HOSPITAL BROUMOV v roce 2022
V posledním květnovém dni se sešla správní a dozorčí rada NF HOSPITAL ke svému pravidelnému jarnímu
setkání. Místem setkání byla broumovská nemocnice, kdy si členové správní a dozorčí rady fondu prohlédli za
doprovodu zástupců nemocnice Zdeňka Hajpišla a Heleny Chudomské jednotlivá oddělení.
Úvodem setkání prim. MUDr. Miroslav Švábl poděkoval zástupcům nadačního fondu jménem ředitele
Oblastní nemocnice Náchod a. s. i svým za výbornou dlouholetou spolupráci a předal zástupcům nadačního fondu
dar – obraz původní broumovské nemocnice. Při této příležitosti člen správní rady Ing. Jaroslav Bitnar poděkoval
prim. MUDr. Miroslavu Šváblovi za dlouhodobou péči o nemocnici, neboť broumovská nemocnice prošla za
poslední období rozsáhlými rekonstrukcemi a bylo do ní investováno mnoho finančních prostředků, což je znát
nejen na jejím vnějším vzhledu, ale i při návštěvě jednotlivých oddělení.
Od počátku letošního roku NF HOSPITAL nakoupil pro nově vzniklé oddělení lůžek následné rehabilitační péče
vybavení v hodnotě cca 279 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o koupi 20 ks jídelních stolků, rehabilitační pomůcky pro
fyzioterapii a vybavení kuchyňky a sesterny kancelářským nábytkem, dále byla nakoupena z prostředků fondu část
vybavení nové ordinace praktického lékaře v hodnotě cca 171 tis. Kč – ordinaci v budově broumovské nemocnice
provozuje Oblastní nemocnice Náchod a. s. Při jednání v nemocnici byl schválen nákup 5 ks speciálních matrací
nejvyšší ochrany proti proleženinám za cenu cca 195 tis. Kč, které pomohou zejména dlouhodobě ležícím
klientům, obdobné matrace v loňském roce koupila Oblastní nemocnice Náchod a. s. na oddělení v Náchodě.
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Nadační fond průběžně financuje i nadále činnost pracovnic na úseku aktivizačních činností a volnočasových
aktivit – Jany Rösselové, Jany Zuščákové a Andrey Středové, které zajišťují oblíbené drobné nákupy klientům
oddělení lůžek následné i rehabilitační péče, dále činnost Hany Beranové a Marie Kristové, které pomáhají na
oddělení a mj. i doprovázejí klienty na procházkách v zahradě. S uměleckými terapiemi se po covidové době na
oddělení vrátila i Nikol Trnovcová.
Nadační fond je samostatná účetní jednotka, která musí dodržovat pravidla jako ostatní organizace, eviduje
velké množství majetku, proto vítáme, že s účetní nadačního fondu Mgr. Evou Vodochodskou úzce spolupracují
zástupci nemocnice Jiřina Geregová a Zdeněk Hajpišl. O aktualizaci informací na webových stránkách nadačního
fondu se stará Jan Záliš.
Nadační fond by nemohl fungovat bez podporovatelů, všem, kteří jakkoliv přispívají k činnosti fondu,
děkujeme za stálou přízeň a podporu a věříme, že i naší činností pomůžeme nadále nemocnici zkvalitňovat péči o
klienty, zejména občany našeho regionu.
Za NF HOSPITAL BROUMOV – Eva Blažková

Informace občanům – fungování lékařů pro dospělé a děti a dorost v letních měsících
(dovolené)
 MUDr. Hana Černohorská (kožní ambulance, budova polikliniky Broumov)
Dovolená – 27.6.–10.7. – bez zástupu
 MUDr. Iva Dvořáčková (budova polikliniky Broumov) – Tel.: 491 814 709
Dovolená – 11.–15.07.,08.–26.08. – zástup MUDr. Ivo Peroutka
 MUDr. Ivo Peroutka (budova polikliniky Broumov) – Tel.: 491 424 333
Dovolená – 04.–08.07., 22.07.–05.08. – zástup MUDr. Iva Dvořáčková
 MUDr. Jan Homolka (budova polikliniky Broumov) – Tel.: 491 426 274, 737 545 800
Dovolená – 17.–27.06. – zástup EDUMED s. r. o. (ordinace MUDr. Kučery), 04.–08.7., 08.–12.08. – zástup
MUDr. Bořivoj Červenka
 EDUMED s. r. o. – MUDr. Petr Kučera, MUDr. Adéla Hažmuková, MUDr. Barbora Šubrtová (budova
polikliniky Broumov) – Tel.: 602 423 933
Dovolená – 04.07. – zástup MUDr. Bořivoj Červenka, 11.–13.07. – zástup MUDr. Jan Homolka
 MUDr. Bořivoj Červenka (budova polikliniky Broumov) – Tel.: 491 523 551, 737 742 941
Dovolená – 25.07.–06.08. – zástup MUDr. Jan Homolka
 MUDr. Ivo Novák, ORL (ušní, nosní, krční – budova polikliniky Broumov) – Tel.: 491 424 876
Dovolená 04.–08.07., 08.–26.08. – v případě potřeby např. ORL nemocnice Náchod, ambulance Tel.: 491 601
582
 MUDr. Vladimír Študent (Přadlácká 175, Broumov) – Tel.: 495 537 772
Dovolená – 04.–08.07. – zástup MUDr. Jaroslava Varcholová, Meziměstí, Tel.: 491 582 394
 MUDr. Jaromír Langer (Protifašistických bojovníků 182, Broumov) – Tel.: 491 521 751
Dle informací z ordinace, není v současné době plánováno žádné omezení vůči pacientům – dovolená
 MUDr. Ladislav Růžička ml. (zubní ordinace, budova polikliniky Broumov) – Tel.: 603 479 132
Dovolená – 25.07–05.08.
 MUDr. Alena Michálková – děti a dorost (Nádražní 192, Broumov) – Tel.: 491 521 074
Dovolená – 02.–15.07., 15.–19.08. – zástup MUDr. Dalibor Dýma, Meziměstí, Tel.: 491 582 384 – upozornění –
zástup řeší pouze akutní stavy, návštěvu konzultovat předem po telefonu
 MUDr. Dalibor Dýma, Meziměstí – Tel.: 491 582 384
Dovolená – 01.–12.08. – zástup MUDr. Alena Michálková, Broumov, Tel.: 491 521 074 – upozornění – zástup
řeší pouze akutní stavy, návštěvu konzultovat předem po telefonu
Tlumočíme žádost lékařů – úkony, jako např. recepty pro pravidelně užívané léky, administrativní úkony
(různá potvrzení, např. potvrzení zdravotní způsobilosti dětem na tábory, apod.) si prosím zajistěte
v dostatečném časovém předstihu, toto nenechávejte na dobu dovolených.
Zpracovala: Jitka Nigrinová, MěÚ Broumov
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Rozpis pohotovostních služeb v oboru zubní lékařství okresu Náchod na rok 2022 v oblasti:
Náchodsko - Broumovsko
ordinační hodiny:
datum služby
rok 2022
25. 06. a 26. 06.
02. – 03. 07.
05. 07. a 06. 07.
09. 07. a 10. 07.
16. - 17.07.
23. 07. a 24.07.
30. 07.a 31.07.
06. 08. a 07. 08.
13. 08. a 14. 08.
20. 08. a 21.08.
27. 08. a 28.08.
03. 09. a 04. 09.
10. 09. a 11. 09.

17. 09. a 18. 09.
24.09. a 25. 09.
28. 09.
01.10. a 02. 10.
08.10. a 09. 10.
15.10. a 16. 10.
22.10. a 23. 10.
28. 10.
29. 10. a 30. 10.

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
jméno lékaře

adresa ordinace

MUDr. Jana Šimková Vaňková
MUDr. Anna Klikarová
MDDr. Klára Peterková Malychina
MUDr. Hana Jelenová
MUDr. Alois Vejmola
MUDr. Blanka Grummichová
MDDr. Martin Kyselý
MUDr. Jiří Sedláček
MUDr. Miloš Pastelák

Sokolská 215,
Červený Kostelec
Náměstí ČSA 69,
Hronov
Manž. Burdychových 325,
Červený Kostelec
Denisovo nábřeží 665,
Náchod
Palackého 20,
Náchod
Palachova 1742, Náchod
Rokolská 123, Nový
Hrádek
Kostelecká 1204,
Náchod
Sadová 44, Broumov
Hálkova 367,
Náchod
Poliklinika, Masarykova
30, Broumov
Náchodská 548,
Velké Poříčí
zubní pohotovost je
sloužena v dalších 7
oblastech v
Královéhradeckém kraji a
ve Fakultní nemocnici
Hradec Králové
Hálkova 367,
Náchod
Větrník 720,
Červený Kostelec
Náchodská 548,
Velké Poříčí
17. listopadu 388, Police
nad Metují
Běloveská 123,
Náchod
Jiřího z Poděbrad 937,
Hronov
Běloveská 123, Náchod
17. listopadu 388, Police
nad Metují
Denisovo nábřeží 665,
Náchod

MUDr. Vlasta Hýblová
MUDr. Ladislav Růžička st.
MUDr. Jan Šnajdr
NEOBSAZENO

MUDr. Milan Hýbl
MUDr. Jarmila Vokůrková
MUDr. Jana Šnajdrová
MUDr. Daniel Blažek
MDDr. Pavel Jirásek
MUDr. Renata Čábelková
MDDr. Marcela Špačková
MUDr. Jan Kubec
MUDr. Jana Malíková
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telefon
491 463 421
491 482 700
739 963 202
491 431 104
491 424 524
724 013 123
495 217 195
491 426 926
775 717 666
491 428 636
603 479 084
491 482 850

491 428 636
491 462 331
777 905 047
491 543 844
703 600 915
491 482 911
703 600 915
491 543 398
491 428 885

Chovatelé Šonov
Vážení čtenáři Zpravodaje, přátelé chovu,
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na naši tradiční výstavu drobného zvířectva, která se bude letos konat 9. a 10.
Července v areálu chovatelů v Šonově.
Jako každý rok i letos se můžete těšit na přehlídku králíků, drůbeže i holubů. Občerstvení zajištěno, sobotní
odpoledne bude provázet živá hudba. Tradiční Šonovské kolo štěstí a tombola.
Na Vaši účast se těší chovatelé.

Společenská kronika
Poděkování:
Děkuji obci Šonov za pěkný dárkový balíček jako pozornost k mým narozeninám.
Jan GRÍSNIK
Toto cestou děkuji za milou návštěvu, dárkový balíček a blahopřání k mému životnímu výročí. Předané
zástupcem obecního úřadu p. Vladimírem Grusmanem.
Anna KOLLERTOVÁ

Příspěvky neprocházejí jazykovou úpravou, za obsah článků ručí pisatel. Nepodepsané články nebudou otištěny.
Příspěvky můžete doručit na OÚ. Počet výtisků je 70 kusů. Výtisk je zasílán do: Národní knihovna ČR, Knihovna
národního muzea v Praze, Ministerstvo kultury, Studijní decká knihovna v Hradci Králové. NEPRODEJNÉ!
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