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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec ŠONOV a společnost Marius Pedersen a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že dne 12.6.2020 pro Vás zajistili svoz velkoobjemového odpadu
Obec i svozová firma má zájem na tom , aby jste měli možnost zbavit se legálně odpadu, který se nevejde do sběrných
nádob (matrace,koberce,nábytek atd. ) a odpadu , který nepatří do sběrných nádob jako např. papír, železo, plastové
výrobky, pneumatiky
Odpad uložte u sběrných nádob ( popelnice ) u domů. Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý
druh odpadu . Proto je důležité , aby jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob viditelně odděleně a tak , aby
je bylo možné naložit. Netvořte nepřehledné haldy odpadů .
1. Popelářské auto bude sbírat
Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace (velikost max. na jednolůžko), starý nábytek maximálně do velikosti
šatní skříně), koberce , atd, Ostatní odpad musí být v pytlích, krabicích nebo svázaný tak , aby jej obsluha vozu mohla
naložit – drobný odpad volně pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.
2. Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír zvlášť pevně svázaný
Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků
Železo ( drobné části v sudech , kbelících atd )
Noviny , časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm .
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu a proto Vás tímto prosíme o dodržení podmínek
uložení .
Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu .

Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.

Neodvezeme lednice, televize, elektrozařízení a nebezpečné odpady.
Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů zodpoví :
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský telefon: 493 646 150, 606 632 232
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu

Obec Šonov a společnost Marius Pedersen a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že dne

25.6.2020 zajistili svoz nebezpečných odpadů a elektrozařízení pro občany

Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové,převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla,odmašťovací přípravky, otochemikálie
(všechny tyto odpady v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů ), baterie ( suché články ),
akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory,monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC,mikrovlné
trouby,mobily,rádia,vysavače,žehličky apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů .
Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na rok 2020.

Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem svozového vozidla.
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech – odpad odložený na jiných místech nebude odvezen.
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SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Čtvrtek 25. 6. 2020
Šonov

dolní část u váhy
u obecního úřadu
horní část u váhy

Případné dotazy zodpoví :
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský

15.30 – 15.40
15.45 – 15.55
16.00 – 16.10

telefon: 493 646 150, 606 632 232

Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí

CHOVATELÉ ŠONOV
Vážení čtenáři Zpravodaje,
Dovolte nám, abychom se s Vámi podělili o výsledky soutěže „ O nejlepšího chovatele okresu Náchod za rok 2019“. I když
nejsme, co se týče počtu členů, velká organizace, tak i přes to jsme dosáhli dobrých výsledků.
Chovatel králíků
1. Místo Milan Packo za ZO Náchod
2. Jíří Andrš ZO Výrov
Chovatel drůbeže
1. Místo Jiří Balcar ZO Výrov
2. Josef Franc ZO Šonov
Chovatel holubů
1. Místo Petr Kejzlar ZO Nové Město nad Metují
2. Josef Franc ZO Šonov
Nejlepší mladý chovatel králíků
1. Místo Adam Kindl ZO Šonov
2. Daniel Pokorný ZO Výrov
Nejlepší mladý chovatel holubů
1. Robin Franc ZO Šonov
2. Adam Kindl ZO Šonov
Nejlepší mladý chovatel drůbeže
1. Místo Robin Franc ZO Šonov
2. Adam Kindl ZO Šonov
Po domluvě členů ZO Šonov jsme se usnesli, že letošní výstava v Areálu Chovatelů v Šonově, se NEBUDE KONAT. A to
z důvodů nákazové situace v ČR a následných opatření proti šíření a z důvodů technických.
Děkujeme za pochopení.
Za chovatele Kindl Hubert

KNIHOVNA ŠONOV
Milí čtenáři Zpravodaje,
Opatření proti šíření viru se zmírňují, a tak už nic nebrání znovuotevření obecní knihovny. Opět se na Vás budu těšit každé
pondělí od 16:00 – 17:00. Ale i tak doporučuji si vzít roušku. Dezinfekce v knihovně je k dispozici.
Libuše Kyralová, knihovnice
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Program festivalu Za poklady Broumovska 2020
27. 6. 2020 18.00 hodin / pouze online
Filharmonie Hradec Králové, dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Matyáš Novák, klavír
místo: Broumov, klášterní kostel sv. Vojtěcha
Program:
L. van Beethoven: Klavírní koncert č. 1 C dur
W. A. Mozart: Symfonie č. 35 D dur K 385 „Haffnerova“
Tématem, které festival Za poklady Broumovska zajímá je propojování. V tomto případě propojování špičkových osobností
a souborů v rámci jednoho regionu. Festival přizve na Zahajovací koncert v kostelích broumovské skupiny nejvýznamnější
symfonický orchestr regionu – Filharmonii Hradec Králové a mladého úspěšného pianistu Matyáše Nováka. Společně
provedou Klavírní koncert č. 1 C dur Ludwiga van Beethovena, a to nejen z důvodu beethovenovského výročí, které si
v roce 2020 připomeneme, ale především proto, že v hudebním archivu broumovského kláštera, v dosud nezpracované
části hudebnin, která je umístěna v broumovském klášteře, byl při průzkumu v letošním roce nalezen pozoruhodný dobový
kaligrafický opis prvého vydání Beethovenova klavírního koncertu C dur. Je zapsán velice pečlivě osobitým písařem,
z jehož produkce se v archivu nachází i několik dalších opisů především děl skladatelů vídeňského klasicismu. Opis
Beethovenova klavírního koncertu je proveden naprosto vzorově, písařova ruka svým způsobem předčí v čitelnosti a
úpravě původní vídeňský tisk. Dochovaný rukopis patří mezi vzácné prameny a doklady Beethovenovy hudby na našem
území. Představování zapomenutých děl broumovského archivu je jedním z cílů festivalu a navazujeme tak touto
myšlenkou i na minulé roky, kdy festival uvedl školskou hru Augustina Šenkýře, nebo díla jeho současníků.
4. 7. 2020 18.00 hodin / online
Laureáti Broumovské klávesy
Nora Lubbadová, vítězka 1. kategorie 2019
a umělecký ředitel soutěže Ivo Kahánek
Natáčení a koncert pro veřejnost proběhne 1. 7. v 11 hodin v Polici nad Metují, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Podpora nejmladších interpretů patří mezi hlavní pilíře činnosti festivalu. Broumovská klávesa je navíc mezinárodní soutěž,
která se koná v Broumovském klášteře a má nadregionální přesah. Festival se soutěží dlouhodobě spolupracuje a umožňuje
tak mladým interpretům získávat pódiové zkušenosti. Situace kolem koronaviru znemožnila konání letošního 10. ročníku
soutěže v původním dubnovém termínu, soutěž se uskuteční až na podzim. Rozhodli jsme se proto oslovit vítězku 1.
kategorie loňského ročníku, Noru Lubbadovou, její vystoupení doplní umělecký ředitel soutěže, klavírista Ivo Kahánek.
L. van Beethoven: Bagatella op. 119 č. 3 D dur, Sonáta op. 2 č. 1 f moll – 1. věta
F. Chopin: Mazurka op. 68 č. 3 F dur
Valčík op. 64 č. 1 Des dur
Cantabile b 84 B dur
Fantazie – Impromptu op. 66 cis moll
D. Scarlatti: Sonáta E dur, K 380, Sonáta d moll, K 141
L. van Beethoven: Sonáta c moll op. 13 „Patetická“
1. Grave – Allegro di molto e con brio
2. Adagio cantabile
3. Rondo: Allegro
F. Chopin: Andante spianato a Velká brilantní polonéza Es dur, op. 22

11. 7. 2020 18.00 hodin / online
Jana Šrejma Kačírková, soprán
M. Nostitz Quartet
Lukáš Sommer, kytara
Natáčení a koncert pro veřejnost proběhne 1. 7. v 16 hodin ve Vižňově, kostel sv. Anny
„Smír ctnosti a krásy“ Sopránové árie i písňové cykly v neobvyklém spojení se smyčcovým kvartetem a kytarou představí
sólistka ND a držitelka cen Thálie Jana Šrejma Kačírková.
L. Boccherini: Pastorale z kytarového kvintetu D dur, G. 448
Ch. W. Gluck: árie Sesta „Se mai senti spirarti sul volto“ z opery La clemenza di Tito
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W. A. Mozart: Il Re pastore KV 208, předehra k opeře; árie Aminta “L´amerò, sarò costante“
J. Mysliveček: Smyčcový kvartet C dur / Árie Argénis „Che non mi disse un di“ z opery L´Olimpiade
L. Sommer: Suita ve starém stylu pro sólovou kytaru
L. Sommer: Smír mezi ctností a krásou / La pace fra la virtu e la bellezza
W. A. Mozart: Smyčcový kvartet F dur KV 590

18. 7. 2020 18.00 hodin / online
Ester Pavlů, mezzosoprán / Roman Hoza, baryton / Ahmad Hedar, klavír
Natáčení a koncert pro veřejnost proběhne 12. 7. v 16 hodin v Otovicích, kostel sv. Barbory
Podpora mladší generace a představování interpretů, kteří v regionu neúčinkovali, je dalším z cílů festivalu. Špičkové
spojení mladých interpretů navazuje na velmi úspěšné koncerty jejich „služebně starších“ kolegů – Evy Urbanové, nebo
Štefana Margity.
J. S. Bach: Magnificat – Quia fecit mihi magna
A. Dvořák: Biblické písně
H. Berlioz: Les nuits d´été
A. Dvořák: O Sanctissima

25. 7. 2020 18.00 hodin / pouze online
Aureum Saxophone Quartet (Rakousko)
místo: Šonov, kostel sv. Markéty
Johann Sebastian Bach: Italský koncert BWV 971
Edvard Grieg: Aus Holbergs Zeit / Z časů holbergových
Johann Sebastian Bach: Bist du bei mir, geh ich mit Freuden, BWV 508
Tradicionál: Meraner Jodler, Steirer, Ischler Schleuniger
Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy, výběr
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a fuga KV 546
Ludwig van Beethoven: Klavírní sonáta č. 8 c moll „Patetická“, úprava pro kvartet, 3. věta Rondo
Špičkový soubor Aureum Saxophone Quartet z Rakouska vystupuje takřka po celém světě. Je zařazen do programu
podporovaného rakouskou vládou, a v rámci České republiky vystoupí v premiéře. Ambicí festivalu je uvádění špičkových
zahraničních souborů v jejich českých premiérách a otevírání dveří také pro ostatní pořadatele.
New Austrian Sound of Music (NASOM) je dlouhodobý podpůrný program rakouského Spolkového ministerstva pro
Evropu, integraci a zahraniční věci (BMEIA) určený mladým hudebníkům v oblasti vážné hudby, jazzu, world music, soudobé
hudby a popu, který prezentuje mladou rakouskou hudební tvorbu v celé její rozmanitosti. Zařazení do programu provádí
komise složená z hudebních expertů ve spolupráci s Rakouským hudebním informačním
centrem mica (Austrian Music Information Centre) a hudebními vysokými školami. V rámci stejnojmenné koncertní řady
představí RKF českému publiku některé z těchto nadějných hudebních talentů. Na Festivalu Za poklady Broumovska v rámci
tohoto programu vystoupilo Trio Accio (klavírní trio) nebo Duo Aliada (saxofon a akordeon)

30. 7. 2020 19. 30 hodin / čtvrtek
Doprovodný program festivalu
Cimbálová muzika Milana Broučka
Místo: kopeček nad Hejtmánkovickou Jízdárnou, Hejtmánkovice
Piknikový večer v doprovodu netradiční cimbálové kapely z Plzně bude příjemným strávením letního podvečera v unikátní
broumovské krajině. Cimbálovka hraje nejen tradiční repertoár určený pro tuto formaci, ale i úpravy rockových kapel
jako Metallica nebo Pink Floyd.

1. 8. 2020 18.00 hodin
Martin Daněk, hoboj – vítěz Pražského Jara 2019
Monika Knoblochová, cembalo
Mélusine de Pas, violoncello/viola da gamba (Francie)
místo: Bezděkov, kostel sv. Prokopa
Dlouhodobá spolupráce s mezinárodními domácími soutěžemi ukazuje, že festival podporou mladých zvolil správný směr.
Sledujme začátky profesionální kariéry mladých interpretů a těšme se na jejich návraty na festival po letech uměleckého
zrání.
Francois Couperin: Les Goûts-réunis, ou Nouveaux concerts: Concert XIV.
Jean Philippe Rameau: Piecès de clavecin en concert: Concert č. 5
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Georg Friedrich Händel: Sonáta F dur pro hoboj a basso continuo HWV 363a
Giuseppe Sammartini: Sonáta G dur pro hoboj a basso continuo

5. 8. 2020 18.00 hodin / středa
Doprovodný program festivalu
Účastníci Letních hornových kurzů a jejich pedagogové
Místo: Vernéřovice, kostel sv. Michaela
Program dle repertoáru účastníků kurzů
8. 8. 2020 18.00 hodin
Lektoři Letních hornových kurzů
Darius Mikulski (Polsko), Jörg Brückner (Německo)
Zuzana Rzounková, Jan Vobořil, lesní roh
Milan Polák, klarinet, jh.
Jana Goliášová, klavír
místo: Martínkovice, kostel sv. Jiří a Martina
Letní hornové kurzy jsou veleúspěšným doprovodným programem festivalu, představují město Broumov, Královéhradecký
kraj i celou Českou republiku velmi přirozeně v zahraničí mezi mladou generací hráčů na lesní roh. Projekt nemá
v celoevropském srovnání svým rozsahem obdoby a rozvinul se v samostatný živý organismus, který představuje
Broumovsko jako kulturní regionální centrum. Zajímavostí koncertu bude provedení nejstarší v Čechách dochované
instrumentální skladby, pocházející přibližně z let. 1530/40.
Ludwig van Beethoven: Sonáta pro lesní roh a klavír F dur op. 17, 1. věta na natur hornu (7min)
Eugene Bozza: En foret pro lesní roh a klavír
Carl Reinecke: Trio B dur, op. 274 pro klarinet, lesní roh a klavír
Carl Heinrich Huebler: Koncertní kus pro čtyři lesní rohy a klavír
J. M. Defaye: Alpha
R. Schumann: Adagio und Allegro
Nejstarší v Čechách dochovaná instrumentální skladba: Trubačská
15. 8. 2020 18.00 hodin
Prague Cello Q
místo: Božanov, kostel sv. Máří Magdalény
Čtyři mladí hráči na violoncello zažili svůj debut na Festivalu před dvěma lety, kdy vystoupili s obrovským úspěchem
v kostele v Martínkovicích. Show, která se nezapomíná, znovu proběhne v rámci festivalu a přinese ozvuky jazzu, filmové
hudby a radosti ze sdílení hudby.
Program:
Andrew Lloyd Webber: Jesus Christ Superstar - Heaven On Their Minds
Andrew Lloyd Webber: Jesus Christ Superstar - Everything's Alright
Claude-Michel Schonberg: Bídníci - I Dreamed a Dream
Frederick Loewe: My Fair Lady - I Could Have Danced All Night
Claude-Michel Schonberg: Bídníci - Bring Him Home
The Police: Moulin Rouge - El Tango de Roxanne
Jiří Šlitr: Kdyby tisíc klarinetů - Dotýkat se hvězd
Jiří Šlitr: Kdyby tisíc klarinetů - Tak abyste to věděla
Queen: Bohemian Rhapsody
Andrew Lloyd Webber: Phantom of the Opera - All I Ask of You
Andrew Lloyd Webber: Phantom of the Opera – Overture

22. 8. 2020 18.00 hodin
Pražský žesťový soubor a Aleš Bárta, varhany
místo: Broumov, kostel sv. Petra a Pavla
Koncert k oslavě 40. výročí působení souboru na hudební scéně spojený s královským nástrojem.
Jan Křtitel Tolar: Sonáta in C
Adam Michna z Otradovic: Loutna česká (výběr)
Bohuslav Matěj Černohorský: Toccata C dur, Fuga a moll
Georg Philipp Telemann: Tři hrdinské pochody
Dietrich Buxtehude: Ciaccona e moll
Johann Sebastian Bach: Chorál „Jesus bleibet meine Freude“
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29. 8. 2020 18.00
Královéhradecký sbor Jitro
místo: Ruprechtice, kostel sv. Jakuba většího
Jitro pravidelně koncertuje v USA (13 turné, 217 koncertů), Japonsku (6 turné), Číně (2 turné) i ve většině zemí Evropy
(2400 koncertů), v průběhu let zvítězil na 27 uznávaných mezinárodních soutěžích a natočil několik desítek CD. Zahraniční i
naše odborná kritika hodnotí Jitro jako jeden z nejlepších dětských sborů světa a označuje ho za klenot české kultury.
Organizátoři festivalu se rozhodli závěrečným koncertem představit špičkové těleso i v nejzapadlejším koutu regionu.
P. Řezníček: Salve Regina
J. Brahms: Regina coeli
A. Dvořák: Largo
A. Dvořák: Když mne stará matka
Henk Badings: Kyrie eleison
Ilja Hurník: Deo Gratias

27. 9. 2020 v 18.00 hodin (přeloženo z 1.5.2020)
Pavel Šporcl, housle a Gipsy Way Ensemble
Sál Dřevník, Klášter Broumov
Program Gipsy Fire navazuje na stejnojmennou desku, kterou v roce 2014 vydalo vydavatelství Supraphon. Je
pokračováním velmi zdařilého Gipsy Way, prvního programu Pavla Šporcla, s cikánskou tématikou. Spojuje velké
mistrovství s temperamentem a cikánskou vroucí krví. Na rozdíl od prvotiny Gipsy Way nový projekt výrazněji sází na
nevšední technickou vybavenost a osobitost primáše Pavla Šporcla. Ten se v programu představuje také jako aranžér a
autor hudby, mj. i titulní skladby Gipsy Fire.
S cikánskou cimbálovou kapelou Pavel Šporcl odehrál více než 400 koncertů v nejrůznějších zemích světa včetně Číny,
provedl úspěšná turné, v rámci nichž třikrát zcela vyprodal legendární pražskou Lucernu. Na festival Za poklady
Broumovska se Pavel Šporcl vrací na základě požadavku posluchačů a navazuje na svá předešlá úspěšná sólová vystoupení.

ROČNÍ ÚHRNY SRÁŽEK
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Rušení nočního klidu
Vymezení doby nočního klidu je obecně vnímané v rozmezí od 22.00 hodin do 06.00 hodin následujícího dne. O svátcích a
víkendech od 22.00 hodin do 08.00 hodin následujícího dne, pokud nespadá na pracovní den. A ten či oni, kteří v noci
vytváří hluk tak, že jinému upírají právo na klidný spánek, se dopouští přestupku. Za přestupek rušení nočního klidu hrozí
od strážníků peněžitá pokuta. Jestli však například ten, kdo přestupek páchá, odmítne spáchaný přestupek uznat, mohou
strážníci celou věc předat k projednání správnímu orgánu (tj. přestupkové komisi MÚ Broumov). Největšími zdroji rušící
noční klid jsou hlasitá hudba, ohňostroje, zahradní technika, motorové pily, cirkulárky a automobily (převážně u bytových
domů). Ohleduplnost a slušnost, to jsou základní prvky dobrých sousedských vztahů.

Společenská kronika
Významné životní výročí v měsíci ČERVEN 2020 slaví paní Marie HOLÁ a pan Josef PANCHARTEK.
V měsíci ČERVENEC 2020 slaví pan Willi AULICH, pan Jozef GRÍSNIK, pan Miroslav PAVELKA a paní Danuše FUTTEROVÁ.
V měsíci SRPEN 2020 slaví paní Jana ŠPULÁKOVÁ. Srdečně gratulujeme a přejeme především pevné zdraví, životní a
rodinnou pohodu, štěstí a sluncem naplněné dny.

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 a vědecká knihovna v Hradci Králové. NEPRODEJNÉ!
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