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Poplatky pro rok 2020
Poplatek za svoz komunálních odpadů je od 1.1.2020 stanoven na částku ve výši 600,-Kč na osobu a rok trvale žijící
v obci Šonov. Celý poplatek je splatný do 31.3.2020.
Poplatek 600,-Kč uhradí majitelé nemovitostí, které nejsou trvale obydleny (chaty, chalupy, byty, rodinné domy
apod.). Plné znění vyhlášky č. 4/2019 je k dispozici na internetových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Poplatek za každého psa je od 1.1.2020 stanoven na částku ve výši 150Kč. Celý poplatek je splatný do 31.3.2020.
Plné znění vyhlášky č. 2/2019 je k dispozici na internetových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Poplatek z pobytu je od 1.1.2020 stanoven na částku ve výši 10Kč na osobu a den.
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího pololetí. Plné znění vyhlášky č. 3/2019
je k dispozici na internetových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Poplatky lze uhradit na účet obce číslo 11028551/0100 nebo v hotovosti na OÚ Šonov v pondělí od 15.00 do 17.00
hodin. VS je datum narození poplatníka nebo číslo popisné nemovitosti, za který je poplatek hrazen.
Včas nezaplacené poplatky nebo části těchto poplatků Obec Šonov zvýší až na trojnásobek. Je vydán platební výměr a po
neuhrazení platebního výměru se přistupuje k exekučnímu vymáhání poplatků.

VAK - Ceny pro rok 2020
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na svém zasedání dne 28.11.2019 posoudilo všechny
závazné podmínky, jimiž je společnost vázána a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2020 takto:
od 1.1.2020 s 15% DPH

VODNÉ 42,55Kč/m
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od 1.5.2020 s 10% DPH

VODNÉ 40,70Kč/m
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Od 1.1.2020 dochází ke zvýšení ceny u vodného o 2,13 Kč/m3 (včetně DPH). Důvodem zvýšení ceny je nárůst nákladů na
mzdy a vynaložit co nejvíce prostředků do obnovy infrastrukturního majetku formou oprav.
Navýšení ceny v tomto rozsahu bude mít přímý dopad na odběratele pouze první čtyři měsíce roku 2020. Od 1.5.2020
vstupuje v platnost novela zákona o DPH a na vodné se začne uplatňovat nová nižší 10% sazba DPH. Z tohoto důvodu dojde
od začátku května 2020 ke snížení cen.
Ing. Dušan Tér, předseda představenstva (redakčně upraveno – zkráceno)

Přehled vyprodukovaných odpadů v obci Šonov
Pneumatiky
Papír a lepenka
Barvy, oleje, tuky, kyseliny a pesticidy
Kovové odpady
Sklo
Plasty
Směsný komunální odpad
Objemné odpady
Kompozitní odpady
Oděvy, boty, textilní výrobky
BIO odpad

Rok 2019
0,99 tun
4,71 tun
0,75 tun
0,55 tun
7,15 tun
11,21 tun
70,60 tun
11,50 tun
0,31 tun
1,46 tun
116,19 tun

Rok 2018
1,54 tun
3,94 tun
2,63 tun
0,53 tun
4,31 tun
11,62 tun
66,86 tun
5,90 tun
0,33 tun
1,38 tun
110,18 tun
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Rok 2017
1,12 tun
3,26 tun
0,27 tun
0,16 tun
4,22 tun
9,24 tun
53,79 tun
6,08 tun
0,19 tun
1,30 tun
107,84 tun
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Rozpis lékařů
Na stomatologickou službu v roce 2020
Služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hodin
29.02. – 01. 03.

MUDr. Lukáš Neoral ml.

ZS Police nad Metují

07. – 08. 03.
14. – 15. 03.
21. – 22. 03
28. – 29. 03.
04. – 05. 04.
10. 04.
11. 04.
12. 04.
13. 04.
18. - 19. 04.
25. – 26. 04.
01. 05.
02. 05.

MUDr. Ladislav Růžička
MUDr. Daniel Blažek
MUDr. Jaroslava Neoralová
MUDr. Jan Kubec
DLK s.r.o. - MUDr. Dana Kapitánová
MUDr. Ladislav Růžička ml.
MUDr. Miloš Pastelák
MDDr. Petr Houštěk
MUDr. Ludvík Neoral
MUDr. Jaromír Kopecký
MUDr. Libor Kapitán
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
MUDr. Lukáš Neoral ml.

Poliklinika Broumov
ZS Police nad Metují
Horní 109, Teplice n. Metují
ZS Police nad Metují
ZS, Meziměstí, Školní 196
Poliklinika Broumov
Sadová 44, Broumov IV.
Poliklinika ZS Machov
ZS Police nad Metují
17. listopadu 387, Police n.Met.
ZS Meziměstí, Školní 196
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov
ZS Police nad Metují

03. 05.

MUDr. Ladislav Růžička

Poliklinika Broumov

491 541 654
602 333 427
603 479 084
491 543 844
602 333 460
491 543 398
491 582 381
603 479 132
775 717 666
602 333 466
602 333 452
602 304 594
491 582 381
491 502 425
491 541 654
602 333 427
603 479 084

Tichý svět je obecně prospěšná společnost, která poskytuje komplexní podporu lidem se sluchovým a kombinovaným
postižením, prostřednictvím sociálních služeb již od roku 2006.
Poradenství a podpora probíhá dle individuálních potřeb klientů v místě a čase předem domluveném. Poskytujeme
podporu v oblastech bydlení, pracovního uplatnění, dluhové situace, příspěvků a státní sociální podpory, pomůcek, nácviku
práce s mobilním zařízením, počítačem, aplikacemi, atd. Poskytujeme také online tlumočení do znakového jazyka a online
přepis mluvené řeči do textu prostřednictvím naší Tiché linky.
Všechny naše sociální služby poskytujeme zdarma pro neslyšící,uživateleznakového jazyka i nedoslýchavé či ohluchlé
osoby. Více informací se dozvíte na našich stránkách www.tichysvet.cz nebo nás kontaktujte e-mailem či telefonem.
Můžete nás také navštívitv Náchodě, každé první pondělí v měsíci vždy od 10 do 14:30, v prostorách Kontaktního
pracoviště úřadu práce, po dohodě i v jiný termín a čas. Kontakt pro objednání je uveden v letáčku viz níže.
Michaela Novotná
vedoucí konzultantka pro Královéhradecký kraj
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Společenská kronika

Narozeniny
Významné životní výročí v měsíci LEDEN 2020 slaví pan Jaroslav VEVERKA. Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví,
životní pohodu, štěstí a sluncem naplněné dny.

Úmrtí
V prosinci 2019 naše šonovské řady opustil pan Jan HAVLÍK. Čest jeho památce.

Vítání občánků
V sobotu 22. února 2020 se v prostorách Mateřské školy v Šonově uskutečnilo „vítání občánků“. Šonovské obyvatelstvo
se rozrostlo o:
Karla RYBÍNOVÁ
Daniel KOVAŘÍK
Štěpánka PODZIMKOVÁ
Do dalšího života jak dětem, tak rodičům přejeme jen samé bezstarostné dny, radost, zdraví a životní pohodu.

Poděkování
Děkuji panu starostovi Vladimíru Grusmanovi a paní místostarostce Ludmile Polačikové za milou návštěvu, velmi příjemné
pobavení, přátelské setkání a za dárkové balení, které jsem obdržel k mému životnímu jubileu.
Jaroslav VEVERKA

Děkuji zástupcům obce Šonov za dárkový balíček a blahopřání k mým narozeninám.
Milan POLAČIK

Děkujeme obci Šonov v zastoupení panem starostou Vladimírem Grusmanem za blahopřání a dárkové balíčky, které jsme
obdrželi u příležitosti našich životních výročích.
Iva a Jaroslav GRUSMANNOVI
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Myslivecký spolek Šonov
srdečně zve všechny milovníky dobrého jídla na
Vepřové hody, které se uskuteční

v sobotu 7.3.2020 od 10.00 hodin v klubovně
mysliveckého spolku v KD Šonov

Bohatá tombola

Zveme Vás na tradiční

DĚTSKÝ
KARNEVAL
který se uskuteční v první jarní sobotu 21.3.2020 od 14:00
hodin na sále Kulturního domu v Šonově
Jarní odpoledne bude naplněno hrami, hudbou, soutěžemi,
zábavou a hromadou odměn.
Za pořadatele Vláďa Grusman, starosta obce

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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