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Sloupek starosty

(… pokračování z titulní strany)

16 let v roli starosty mi přineslo mnoho poznání, počáteční nezkušenost a mírná arogance se změnila
na pokoru a respekt k lidem působících v mém okolí. Přinesla také řadu nových přátel, znalostí a pochopení, ale
také mnoho bezesných nocí, stresu, napětí a zrady od těch nejbližších v kruhu rodinném. V zastupitelstvu se
vystřídala řada šonováků, se kterými jsem se musel naučit komunikovat, naslouchat a respektovat. Hledat
kompromisy, improvizaci a společná řešení, to bylo asi nejvíce těžké. Nelze nevzpomenout na počáteční
neshody a odlišné postoje s místostarostou obce panem Stanislavem Pitašem. Nebylo to jednoduché období a
v současné době jsme přátelé se vzájemným respektem a uznáním. Každá volební období měla svá pozitiva a
myslím, že vždy posunula život v obci k lepším podmínkám a prostředí. Bohužel v posledním volebních období
také přinesla člena zastupitelstva, který si jen hleděl toho, jak znepříjemnit práci a nasazení starosty obce, nežli, aby sám přiložil ruku k dílu a podílel se na práci a činnosti pro obec.
A co se vlastně za těch 16 let v obci povedlo? Ve spolupráci s panem Stanislavem Pitašem a Romanem
Eliášem (oba místostarostové) začal vycházet Šonovský zpravodaj, který pravidelně a každoročně vychází až do
tohoto čísla. S děvčaty ve složení Renáta Vítková, Romana Grokchová, Martina Veverková, Ilona Kurečková,
Hana Hošková a muž Karel Kurečka vznikla tradice dětských karnevalů a rozsvícení vánočního stromku.
Z počátku se organizovaly obecní plesy, ale to se nepovedlo organizačně udržet. Obec ve spolupráci se ZD
Šonov se podílela na kulturní činnosti pořádané mysliveckým spolkem (pálení čarodějnic, dětské dny) a
s místními chovateli (výstava drůbeže, holubů a králíků). Obec (starosta a paní místostarostka Ludmila
Polačiková) ve spolupráci s MŠ Šonov (Jana Klicperová, Bc. Lenka Hurdálková, Petra Zelená a Alena Smékalová)
zavedla slavnostní obřad vítání občánků, a že se v kolíbce darované panem Janem Roučem (zastupitel)
vystřídalo hodně dětí. V neposlední řadě také vedení obecní kroniky pro budoucí generace a to ručně psané
paní Lidmilou Vojtěchovou a paní Libuší Kyralovou.
Z investic pak vybudování nových prostor MŠ Šonov a tím i prostor OÚ Šonov včetně knihovny.
Vybudování vodovodu a tím zajištění zdroje pitné vody pro většinu obyvatel naší obce. Prostory pošty se
změnily na turistickou ubytovnu, která je hojně využívaná. Budova bývalého obchodu se přebudovala na Dům
pro seniory a upravilo se i okolní prostředí včetně autobusové zastávky, výměna veřejného osvětlení a povedlo
se zachránit obě kapličky, u Nové cesty kaplička Panny Marie a u polní cesty na dolním Šonově kaplička sv.
Anny. Kompletní proměnou prošel kulturní dům. Opravily se prostory hospody včetně kuchyně a kompletně se
opravil sál a letos oprava fasády a střechy. Nový kabát má i budova MŠ a OÚ Šonov včetně střechy a do nové
vizáže je ustrojena budova bývalé požární zbrojnice a budova ČOV u bytového domu čp. 79. Vybudovalo se
nové víceúčelové hřiště pro míčové hry a také dětské hřiště pro děti z MŠ Šonov. Obnovila se vodní nádrž pod
ZD Šonov. Opravy se dočkaly obě komunikace na horním a dolním Šonově. Nového sociálního zázemí se
dočkala budova chovatelů včetně nové střechy a fasády ve štítu budovy. Provedla se kompletní výměna
většiny oken a dveří na bytových domech a budovách sloužící k zájmové a kulturní činnosti. Pořídila se nová
lesnická a komunální technika včetně nového traktoru. To je z těch velkých investic asi vše. Na většinu investic
se povedlo získat dotace, bez kterých by to nešlo v tomto množství a rozsahu zrealizovat.
Logicky se nabízí otázka, co se nepovedlo? Nepovedlo se udržet společenskou pospolitost. Udržet základní
služby, jako je obchod, poštovní služby, hospoda a kultura. Nepovedlo se s polským partnerem z Radkowa
udržet kulturní a sportovní činnost. Společně organizovat činnost, která by vedla k poznání kultury a zvyků
obou sousedících národů. Nepovedlo se zúčastnit se soutěže „Obec roku“ Královéhradeckého kraje a v případě
úspěchu i celostátní soutěže. Nezbýval čas se věnovat potřebám seniorů a sociálně slabým rodinám. Nedařilo
se zajistit uspokojivé nakládání s odpady, hlavně zvýšit vytříděnost plastů, skla, kovů apod. a výrazně snížit
produkci směsných komunálních odpadů. Také se nepovedlo zapojit všechny členy zastupitelstva do práce pro
obec a občany. Za poslední 4 roky obecní lesy také nejsou v dobrém fyzickém a evidenčním stavu včetně
přehledu produkce. Těch mínusů by se našlo více, ale také musím nechat přemýšlet nové zastupitele.
Velké poděkování patří našim šonovským farářům. Jsme jediná obec, která se může pochlubit hned
dvěma duchovními. Jsou to p. Ruda Holý a p. František Hofman. Abych vše psychicky zvládnul a vyčistil si hlavu,
tak jsem hledal duchovní útěchu u těchto pánů a také v aktivní horské cyklistice. Nemohu zapomenout na
podporu a pomoc od předsedkyně zemědělského družstva Ing. Pavlíny Švábové, která mi byla nápomocna a
maximálně vycházela vstříc potřebám obce. Poděkování si zaslouží všichni minulí i současní zaměstnanci obce
Šonov.
Co říci závěrem? Snad jediné, přeji nám všem šonovákům, ať v této nelehké době se nám daří, je nám
dopřáno pevné zdraví a minimum životních strastí a potíží.
S přáním krásného dne Vláďa Grusman, končící starosta obce
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Výpis ze Zápisu ze zasedání Zastupitelstva Obce Šonov ze dne 12.9.2022 č. 4
•
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 5/2022 a 6/2022. Zastupitelstvo obce
bere na vědomí.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje koncepce zpracované v rámci DSO Broumovsko: Koncepce kultury,
Koncepce cestovního ruchu, Koncepce zaměstnanosti na Broumovsku, Koncepce odpadového hospodářství a
Koncepce environmentálně šetrný rozvoj Broumovska v kontextu klimatické změny. Výsledek hlasování 5 PRO,
schváleno.
•
Zastupitelstvo obce zamítá žádost Římskokatolické farnosti – děkanství Broumov o finanční příspěvek
pro cestu fotografické výstavy do Chicaga. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno zamítnutí žádosti.
•
Starosta obce seznámil zastupitele s pohledávkami vyplývající z nájemných smluv v obecních bytech.

Volby do obecního zastupitelstva 2022
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Voliči
v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v
%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy
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242

166

68,60

165

773

zvolení zastupitelé dle výsledku 24.9.2022
Zastupitelstvo obce Šonov – 5 mandátů
Kandidátní listina

číslo

název

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly

Hlasy

věk

abs.

Pořadí
zvolení

v%

1

ŠONOV 2022

Křížová Jana

46

56

28,42

1

2

Pro Šonov

Grokschová Romana

49

111

26,36

1

2

Pro Šonov

Hornychová Monika
Bc.

45

82

19,47

2

2

Pro Šonov

Volf Petr

56

81

19,23

3

3

SNK – NOVÁ VOLBA PRO ŠONOV

Grusman Josef

39

48

30,96

1

Dne 30.9.2022 se pan Petr VOLF vzdal mandátu v zastupitelstvu obce Šonov. Od 1.10.2022 je členem
zastupitelstva obce pan Jan VÍTEK (první náhradník kandidátní listiny „Pro Šonov“) .
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náhradníci dle výsledku 24.9.2022
Kandidátní listina

číslo

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly

název

Pořadí
náhradníka

Hlasy

věk

abs.

v%

1

ŠONOV 2022

Panchartek Josef

53

45

22,84

1

1

ŠONOV 2022

Šišková Růžena

55

44

22,33

2

1

ŠONOV 2022

Semerák Jan

51

28

14,21

3

1

ŠONOV 2022

Šťovíčková Tereza

35

24

12,18

4

2

Pro Šonov

Vítek Jan

46

55

13,06

1

2

Pro Šonov

Kindlová Alena

59

56

13,30

2

2

Pro Šonov

Jirásková Lenka

57

36

8,55

3

3

SNK – NOVÁ VOLBA PRO ŠONOV

Fabiánová Pavlína

45

28

18,06

1

3

SNK – NOVÁ VOLBA PRO ŠONOV

Martinec Jiří

44

21

13,54

2

3

SNK – NOVÁ VOLBA PRO ŠONOV

Kindl Tomáš

56

27

17,41

3

3

SNK – NOVÁ VOLBA PRO ŠONOV

Kříž Tomáš

33

21

13,54

4

3

SNK – NOVÁ VOLBA PRO ŠONOV

Franc Josef

46

10

6,45
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Rybářská soutěž
Memoriál Jiřího Vévody
Vážení čtenáři Zpravodaje,
Během letních dnů nebývá nouze o různé akce a soutěže. Jedna taková
se konala na začátku září a to přesně 3.9. 2022 u Broumovského rybníku
Katovna. Většinu z Vás jistě napadne, že to byla soutěž týkající se lovení
ryb a ano, je to tak. Přesněji to byl Memoriál Jiřího Vévody. Zúčastnilo se
ho dohromady přes 50 soutěžících ve dvou kategoriích a to: dospělí a
mládežníci. Lovilo se od sedmi do čtrnácti hodin a za ulovené kusy se
sčítaly body. Absolutním vítězem se stal Robin Franc, který ulovil 6 kaprů
a 8 cejnů a tím získal 316 bodů. Mezi dospělými a dětmi neměl
konkurenci. Tímto rybářským úspěchem dobře reprezentoval naši obec.
Gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů.
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dTest: Nošení dříví z lesa má svá pravidla
Vysoké ceny elektřiny a plynu vyvolávají stále větší zájem domácností o vytápění dřevem. Stát vychází vstříc
zvýšené poptávce po palivovém dřevu a nabízí lidem možnost samovýroby dřeva v jeho lesích. Těžba dřeva má
však jasná pravidla. Co lze všechno odnést z lesa a jaké jsou sankce za porušení povinností?
Chování návštěvníků v lese upravuje zákon o lesích, který hovoří o tom, že návštěvník lesa kromě lesních plodů
může sbírat suché na zemi ležící klesti pro vlastní potřebu. Toto platí v jakémkoli, tedy i soukromém lese. Klest
jsou na zem spadlé větve, které nesmějí na silnějším konci mít větší průměr dřeva bez kůry než 7 centimetrů.
Dřevo o větších průměrech si z lesů nikdo nesmí samostatně odvážet bez toho, aby k tomu měl od vlastníka
lesa povolení.
Státní podnik Lesy České republiky umožňuje domácnostem nakoupit si až 35 metrů krychlových dřeva na
obyvatele za výhodné ceny. Cena roste jak s kvalitou, tak s tvrdostí dřeva. Nejlevněji vychází možnost
samovýroby, kdy se zájemce dohodne s Lesy ČR, nebo jiným vlastníkem lesa, na pokácení předem vybraných
stromů. „Jedná se o velice úspornou variantu získání paliva na zimu, ale můžeme ji doporučit jen lidem, kteří
mají s těžbou dřeva dostatečné zkušenosti a odpovídající vybavení. Těžba dřeva je náročná a nebezpečná
činnost. I malá chyba může vést k vážným zraněním, či dokonce smrti,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka
spotřebitelské organizace dTest.
Bez domluvy s majitelem lesa nelze kácet ani takzvané soušky nebo zpracovávat na zem spadlé stromy. Ten,
kdo si z lesa odveze dřevo bez předchozího souhlasu vlastníka či dokonce bez souhlasu v lese kácí stromy, se
může dopouštět trestného činu se sazbou až dva roky odnětí svobody. V případě vysoké škody dokonce až
deset let. Lesníci se krádežím dřeva brání nejen závorami, ale také moderními technologiemi, které jim
umožňují pachatele vypátrat.
Lesní stráž, která kontroluje dodržování práv a povinností v lese, může při podezření na porušení zákona o
lesích zastavit dopravní prostředek a požadovat předložení souhlasu. V určitých případech má právo toho, kdo
porušuje zákon, i zadržet a předvést na Policii České republiky.
Pokud spotřebitelé mají otázky k tomuto tématu, mohou se obrátit na bezplatnou spotřebitelskou poradnu
dTestu, a to elektronicky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo telefonicky na číslo 299 149 009.
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Ze života mateřské školy
Akce, které již v MŠ proběhly:
Školní rok 2021/22 už byl pro nás veselejší. Situace ohledně Covid -19 se zklidnila a mateřská škola opět ožila a
mohla pořádat pro rodiče a veřejnost různé akce. Ve zkratce napíši výčet akcí ke konci školního roku.
5. 5. jsme společně oslavili Den matek. Děti pro maminku namalovaly obrázek – jak moc ji mají rády, vyrobily
pro ni šperk, kytičku a s paní Dášou z Ulity krásnou misku ve tvaru srdíčka. Nechybělo i malé pásmo básní,
písní, tanečků, které vždy potěší. Po zahrané pohádce: „Šípková Růženka“se všichni občerstvili a odcházeli
domů plny pěkných zážitků.
10. 5. děti jely na výlet do Broumova na vystoupení tanečního oboru ZUŠ v klášterní zahradě ve dřevníku a při
té příležitosti také navštívily ZŠ Hradební před zápisem.
21. 5. jsme společně s panem starostou Bc. Vladimírem Grusmanem a zastupitelkou obce paní Kateřinou
Francovou přivítali mezi námi nového občánka Jakuba Steinera.
26. 5. MŠ uspořádala s dětmi výlet do ZOO Wenet ve Velké Vsi. Procházka v mini ZOO a krmení zvířátek děti
opět velice nadchlo. Ještě pár dní po výletě si vyprávěly zážitky a malovaly, které zvířátko se jim líbilo nejvíce.
Klokan a velbloudi vyhráli. Též vzpomínaly na různé zábavné hry, které si během prohlídky mohly zahrát,
pexeso – zvířecí stopy, kuželky apod.
1. 6. MDD – v MŠ si děti zasoutěžily a byly odměněny za splnění úkolu i za snahu. Ven se vydaly na
dobrodružnou cestu, plnou úkolů, za skřítkem Šonováčkem a jeho pokladem.
7. 6. jsme do MŠ pozvali pana fotografa, aby nás všechny zvěčnil na památku.
21. 6. jsme se slavnostně rozloučili s naším kamarádem Martinem Zemanem, který nás po prázdninách opustil
a začal chodit do 1. třídy ZŠ a plnit tak povinnou základní školní docházku. Rozloučili jsme se formou „Indiánské
školičky – kmene Medvíďat“. Pak následovala báseň: „Už půjdu do školy“, kterou nám Martin sám zarecitoval.
Konec programu patřil trampským písním při kytaře. Martínkovi jsme popřáli vše dobré, ať se mu v ZŠ daří a na
památku jsme mu dali knížku s věnováním. Na závěr jsme se všichni občerstvili a s přáním pěkných prázdnin
jsme odcházeli.
Mateřská škola informuje:
Po rozloučení s Martinem Zemanem nám zůstalo do letošního školního roku 2022/23 7 dětí. S paní ředitelkou
Hanou Hrubou z MŠ Broumov jsem se domluvila, ať nám posílá maminky s dětmi, které již nemůže přijmout k
předškolnímu vzdělávání z kapacitních důvodů. V květnu opět nikdo nepřišel k zápisu ani k tomu ukrajinskému.
S paní učitelkou Smejkalovou jsme se domluvily a nabídly, že bychom děti z Broumova ráno u autobusu
vyzvedly a vozily autobusem v 6.25 hod do MŠ v Šonově. Problém je v tom, že v Obci Šonov stárne populace a
přespolní rodiče jdou cestou „nejmenšího odporu“, jak se říká. Šonov není průjezdní vesnicí a pokud se někdo
rozhodne k nám dávat dítě, musí si přivstat a řešit dopravu včetně pohonných hmot – „ČAS A PENÍZE“. Přes
tuto nepříznivou situaci jsme sehnaly 2 děti, které ráno budeme vozit z Broumova. K 30. 9. tedy máme
zapsaných 9 dětí jako vloni. Vzhledem k novému financování škol s tímto počtem dětí vcelku dobře finančně
vycházíme. Může se stát, že ještě nějaké děti se přihlásí během školního roku. Většinou to tak v posledních
letech bylo. Ale nebudu předbíhat, to vše ještě budu řešit s rodiči a nově zvolenými zastupiteli.
P O D Ě K O V Á N Í:
Tímto bych chtěla moc poděkovat za dosavadní práci panu starostovi Bc. Vladimíru Grusmanovi. I když se naše
názory někdy lišily, vždy jsme se snažili dohodnout a najít společné řešení. Vždy usiloval o to, aby mateřská
škola v obci fungovala a vzkvétala. Jak je již z dálky vidět budova MŠ a OÚ je celkově zrekonstruována a dostala
i nový kabát v podobě krásné fasády. Též upravené okolí MŠ s krásnou přírodní zahradou je jeho zásluhou.
Ještě jednou mu moc děkuji za jeho podporu MŠ a přeji mu další úspěchy jak v pracovní, tak osobní sféře.
Věřím, že i s novými zastupiteli obce budeme společně hledat řešení, jak mateřskou školu v obci zachovat pro
budoucí generaci.
V Šonově: 26. 9. 2022

Řed. MŠ Šonov Bc. Lenka Hurdálková

6

Rozpis pohotovostních služeb v oboru zubní lékařství
okresu Náchod na rok 2022
v oblasti:
Náchodsko - Broumovsko
ordinační hodiny:
datum služby
rok 2022
08.10. a 09. 10.
15.10. a 16. 10.
22.10. a 23. 10.
28. 10.
29. 10. a 30. 10.
05.11. a 06. 11.
12. 11. a 13. 11.
17. 11.

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

MUDr. Renata Čábelková
MDDr. Petr Houštěk
MUDr. Jan Kubec
MUDr. Jana Malíková
MDDr. Marcela Špačková
MDDr. Jan Petřík
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
MUDr. Alena Zdražilová

26. 11. a 27. 11.

MUDr. Ladislav Růžička ml.

10. 12. a 11. 12.
17. 12. a 18. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31.12.
01. 01. 2023

Běloveská 123,
Náchod
Jiřího z Poděbrad 937,
Hronov
Machov 119

MDDr. Pavel Jirásek

19. 11. a 20.11.

03. 12. a 04. 12.

adresa ordinace

MDDr. Lucie Škodová Třísková
MUDr. Lukáš Neoral
MUDr. Ivana Vejmolová
NEOBSAZENO
MUDr. Tereza Štrasová
MUDr. Jana Šimková Vaňková
MUDr. Radmila Sedláčková, MSc.
MUDr. Jan Kubec
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telefon
703 600 915
491 482 911
602 333 466

17. listopadu 388, Police
nad Metují
Denisovo nábřeží 665,
Náchod
Běloveská 123, Náchod
Kamenice 113 (Pasáž
Magnum), Náchod
ZS VEBA – Olivětín 66,
Broumov
Denisovo nábřeží 665,
Náchod
Poliklinika Broumov

491 543 398

Krásnohorské 672,
Náchod
17. listopadu 291, Police
nad Metují
Náchodská 548,
Velké Poříčí
Fakultní nemocnice
Hradec Králové
Denisovo nábřeží 665,
Náchod
Sokolská 215,
Červený Kostelec
Kostelecká 1204,
Náchod
17. listopadu 388, Police
nad Metují

737 449 355

491 428 885
703 600 915
724 086 199
491 502 425
491 427 548
603 479 132

602 333 427
491 482 000

491 424 921
491 463 421
491 426 926
491 543 398

Společenská kronika
Významné životní výročí v měsíci ŘÍJEN 2022 slaví paní Milena ŠTEJNAROVÁ a
v měsíci PROSINEC 2022 pan Stanislav PITAŠ a paní Věra AULICHOVÁ.
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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