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Informace k volbám
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Volič hlasuje ve volebním okrsku,
kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku (obec Šonov).
Do Zastupitelstva obce Šonov se volí 5 zastupitelů. Volič může na hlasovacím lístku:
-

-

Označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje a to
v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran, maximálně 5
křížků,
Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební
stranu, hlas dostane prvních 5 kandidátů této strany,
Označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje a to v libovolných samostatných sloupcích, ve
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí přednostně jednotlivě označené kandidáty,
dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva obce, kteří
mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené
volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Hlasovací lístky jsou doručeny voličům na adresu svého bydliště, případně budou k dispozici ve volební
místnosti.

Obec Šonov
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta obce Šonov podle § 29, zákona č. 491/2001 Sb., v platném znění, o volbách do zastupitelstev obcí,
o z n a m u j e:
1.

Volby se uskuteční:
v pátek dne 23.09.2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 24.09.2022 od 08,00 hodin do 14,00 hodin

2.

Místem konání voleb je volební okrsek č. 1 Šonov 318, Šonov.

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
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Komunální volby 2022 – představení kandidátů
Dobrý den vážení občané Šonova,
na naší kandidátce ŠONOV 2022 jsou jména, která jsou mnohým cizí, proto Vám chci jednotlivé kandidáty
představit.
Růžena Šišková
původem z Jetřichova, vyučená dámská krejčová, od roku 1993 podnikající v oboru šití, zaměstnavatel 0 až10
ti zaměstnanců, dvě dcery.
Než jsem se před 14 ti lety zabydlela v Šonově, nejdříve v bytovce č.p.332, nyní domek po paní Kuchtové
(partner Josef Panchartek ml.), žila jsem v Českém Těšíně, Kamenici u Prahy, byla jsem tedy na zkušenou ve
světě.
V Šonově mám ráda malebnost krajiny, přírodu a s jistotou mohu říct, že je to dobré místo pro život.
Jan Semerák
původem z Broumova, nyní obecní bytovka č.p. 334, řidič, myslivec, komunikativní člověk se širokým
rozhledem
Josef Panchartek ml.
původem ze Šonova, tedy skoro každý ví, ....pracovitý , spolehlivý.
Tereza Šťovíčková
není rodačka, ale v Šonově žije od dětství (partner Martin Panchartek autoopravář, dcera paní Moniky
Menčíkové), velká milovnice zvířat a všímavá mladá žena, které není Šonov lhostejný.
Jana Křížová
původem z Hejtmánkovic, v Šonově 5 let (manžel Jan Kříž), milovnice přírody, poctivý a hrdý zaměstnanec
VEBA a.s. a dobrý parťák v našem týmu.
Volební program našeho sdružení ŠONOV 2022 je jednoduchý, zaměřený na práci pro obec a občany. Bohužel
nevíme, co bude v této nelehké době možné.

1.
2.
3.
4.

Uvolněný starosta, tzn. víc času na záležitosti obce
služby seniorům, nemohoucím, osamělým
propagace mateřské školky a ubytovny s cílem přivést víc peněz do obecní pokladny
vyrovnané hospodaření s obecním rozpočtem

Za sdružení nezávislých kandidátů Šonov 2022
Růžena Šišková
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Komunální volby 2022 – představení kandidátů
Pro Šonov
Kandidáti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jan Vítek
Alena Kindlová
Petr Volf
Bc. Monika Hornychová
Romana Grokschová
Lenka Jirásková
Volební program na volební období 2022-2026

Vážení občané,
jsme skupina lidí, která se sešla kvůli volbám – chceme Vám totiž nabídnout změnu. Uvedeme jen několik
myšlenek, které bychom chtěli uskutečnit. Jsme přesvědčeni o tom, že naše konání by vedlo k rozvoji a ke
zlepšení života v naší obci.
Výstavba:
dostavba silniční komunikace na horním konci Šonova
výstavba parkoviště pro hřbitov (kostel, obecní úřad, mateřskou školu)
průběžná údržba obecního majetku (dětské hřiště, obecní komunikace, kulturní dům...)
Kultura:
-

finanční podpora místních společenských organizací
pomoc při pořádání kulturních akcí
obnovení setkávání důchodců
pokračování v tradičních akcích (dětský karneval, rozsvícení stromečku, dětský den…)

Doprava:
jednat o provázanosti dopravních spojů (návaznost na autobusové a vlakové spojení)
Komunikace s občany, sociální oblast:
rozšíření úředních hodin na obecním úřadě
kontrola hospodaření v obecních lesích
využívat účelně dotační programy
jednat o možnosti vaření v mateřské škole pro občany Šonova s následným dovozem
možnost využití zaměstnanců obce nemohoucím občanům při údržbě okolí domu (v létě sečení trávy,
v zimě vyklizení sněhu)
zlepšení komunikace mezi OÚ a občany, zvýšení informovanosti občanů, např. zřízení sekce „napište
nám“ na obecních stránkách….
zapojení nových obyvatel do života obce
finanční podpora na provádění kastrací koček a kocourů
Zkuste to s námi a dejte nám svůj hlas.
VOLTE č. 2
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Co do kontejneru na plasty nepatří
Vážená pane starosto,
dovolujeme si Vás požádat o rozšíření níže uvedené informace občanům Vaší obce.
V poslední době jsme stále častěji upozorňováni spalovnou, do které odvážíme výmět z třídící linky plastů, na
nevhodný v některých případech i nebezpečný obsah.
DO NÁDOB NA PLASTY NEPATŘÍ A NESMÍ BÝT VKLÁDÁNY TYTO ODPADY:
 Podlahové krytiny (linoleum, všechny druhy koberců, koberečky z automobilů)
 Všechny druhy obuvi včetně gumáků
 Plastové hračky obsahující kovové nebo jiné součástky
 Gumové/ nafukovací hračky
 Plavecké potřeby a zahradní bazény všech rozměrů
 Zahradní hadice
 Plastové blistry (platíčka od léků) obsahují alobal
 BATERIE všechny druhy – při spalování/drcení by mohlo dojít k výbuchu!!!!!!!!!!!!!!!
 Silně znečištěné plasty
Předem Vám děkujeme.
Hana Dostálková

provede ve vaší obci přistavení kontejneru na objemný odpad
Ve dnech:

6.10. až 7.10.2022

Odvezeme:
nábytek
matrace
linolea
Koberce
dřevotřísku
kočárky, objemné hračky
sportovní potřeby, bazény









Stanoviště:

Šonov - u fary

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
tel. 493 646 150 mob. 606 632 232

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne:
Stanoviště:

27. září 2022
dolní část u váhy
u obecního úřadu
horní část u váhy

Vybírané nebezpečné odpady:
 oleje a nebo tuky
 barvy, lepidla, pryskyřice
 rozpouštědla
 kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
 detergenty, odmašťovací prostředky
 staré léky
 pesticidy
 akumulátory (i plné)

15.30 – 15.40
15.45 – 15.55
16.00 – 16.10
Další odpady, které od Vás odebereme:
 pneumatiky (osobní)
 monočlánky
 elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
 ledničky, mrazničky
 televizory
 zářivky, výbojky

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány
ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
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Inzerce
Nabídka provádění prací malým pásovým bagrem. Provádíme výkopy, zemní práce a terénní úpravy. Možnost
přepravy materiálu malým nákladním vozem MULTICAR.
Kontakty: VÍTEK Jan senior tel. číslo 720 192 876 nebo VÍTEK Jan junior tel. číslo 607 682 497.

Společenská kronika
Vážený pane starosto,

chtěli bychom Vám poděkovat za splněné přání, že jste nás dne 13.8.2022 u kostela sv. Markéty v naši krásné
obci za účasti naší rodiny a přátel oddal.
Váš krásný proslov se nám vryl do našich srdcí a zůstane nám krásná vzpomínka.
Děkujeme a přejeme Vám mnoho úspěchů jak v pracovním tak i v osobním životě. Byl to pro nás krásný
zážitek, moc si Vás vážíme.
Děkují Simona a Jiří Bočkovi.

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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