Šonov
Kraj: Královéhradecký

Okres: Náchod

Správní obvod: Broumov

GPS souřadnice: 50.590832N, 16.401545E

Nadmořská výška: 460 m n. m.

První pís. zmínka: 1300 (722 let)

Počet obyvatel: 291

PSČ: 549 71

Adresa URL: www.sonov.cz

Památky a zajímavosti Šonov
Dominantou obce Šonov je kostel sv. Markéty. První kostel, který stál v obci, byl dřevěný a fungoval již od
roku 1354. V letech 1547 a 1688 byl opravován, ale bohužel roku 1775 shořel. Nyní na jeho místě stojí kaple
Panny Marie. Po zániku tohoto kostela přešla farnost ke kostelu sv. Markéty, který leží o samotě na vrchu
západně nad obcí Šonov. Za svůj vznik vděčí zejména broumovskému opatu Otmaru Zinkemu. Stavba
probíhala v letech 1727–1730. Kostel byl postaven pravděpodobně podle plánů Kiliána Ignáce Dietzenhofera,
autorství však vyplývá pouze z jeho činnosti pro Břevnovsko-broumovské benediktiny. Stavba je zajímavě
orientovaná štítovou zdí s věžemi směrem k Broumovskému klášteru. Má velmi členitý půdorys a je
hladce omítaná s výplněmi a s vrhanou omítkou. Na západní straně úhlopříčně vyčnívají z
jediné lodi věže, na východě sakristie a depozitář. Uvnitř kostel měří 31 m na délku a 12 m na
šířku, ale svou bohatou členitostí působí větším dojmem než doopravdy je. Kněžiště zdobí
půlkruhový vítězný oblouk s vroubenými pilastry. Stavba má šest vchodů, z toho tři vedou do
předsíně a tři do lodi. Tři postranní vchody uprostřed lodi vedou do předsíně, do sakristie a do
depositáře. Okna jsou umístěna v kamenném ostění a jsou trojích tvarů. Malbu kostela provedl v roce
1867 František Šrůtek z Náchoda. Zvony v chrámu sv. Markéty byly v roce 1916 rekvírovány (4 z 3) pro
válečné účely. Proto byly v roce 1927 pořízeny zvony nové od Oktáva Wintra z Broumova. Tyto zvony
až na jeden byly opět zrekvírovány v druhé světové válce. Zvon, který zůstal, byl v 90. letech převezen
na věž klášterního kostela v Broumově. Mobiliář kostela sv. Markéty byl částečně rozkraden, zbytek
uložen v depositáři.
Na severním okraji obce Šonov můžete navštívit kovárnu ALCHIFER. Alchifer je složenina latinského slova
ferrum znamenající železo jakožto náš majoritní prvek a slova alchimia označující v dávných dobách
umění práce s materiálem a jeho podstatou. V kovárně Ondřeje Klíra můžete zakoupit krásné kované
výrobky nebo se přihlásit na kurz a vlastnoručně zažít práci kováře.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/1019/sonov/pamatky-turistika/
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