Pamětní kniha
obce
Vršovky
Zaloţena roku 1926
Kniha tato čítá 396 stran.
Ve Vršovce dne 1. ledna 1926
Byv pověřen vedením obecní kroniky ve Vršovce, ujímám se dnešního dne funkce.
Narozen jsem 13. července 1894 v Bystrém, okres Polička. Povoláním jsem učitel.
Náboţensky ani politicky nejsem organizován.
Karel Breiter

Úvodem
Obec Vršovka leţí v podhoří orlickém mezi údolími řek Metuje a Zlatého Potoku
na obecní silnici spojující Spy, Vršovku a Černčice. Výška nad mořem činí 354 m.
Obec čítá 44 obytných domů, v nichţ bydlí 215 obyvatelů, většinou hospodářů a
hospodářských dělníků. 20 aţ 30 osob zaměstnává se v tkalcovnách na bavlněné látky
v Krčíně a v Nov. Městě n./Met. Malá část v poslední době zaměstnána je
v tkalcovně p. Ţďárka v Černčicích č. 72. Po dobu zpracování řepy cukrové t. zv.
Kampaně, která začíná asi 15. října a trvá dle mnoţství řepy, podmíněné úrodou a
velikostí polohy osázené průměrně do konce prosince, hledá část obyvatelstva
zaměstnání ve společném akciovém rolnickém cukrovaru v Podzámčí, případně
v cukrovaru p. Oskara Bondy v Meziříčí. Mimo to po letní dobu a případně i zimní
pálení cihel a tašek pracuje asi šest muţů v kruhových cihelnách u p. Ant. Ţelezy a
Ant. Rydly v Krčíně a u p. Vlčka v Křovicích u Dobrušky.
Pozemky okolo obce jsou křemenité a vespod písčité. Pod vrstvou písku nestejné
tloušťky jest vápenitá břidlice. Čím hlouběji, tím jest tvrdší a ve větších kusech se
lámající. Vzdálenější pozemky jsou s lehkou ornicí asi 15 aţ 20 cm vysokou, pod níţ
jest většinou jílovitá, nepropustná spodina. Strana k obci Spy jest chladnější, ornice
jest tam tenčí a spodina více nepropustná, takţe pozemky ty jsou dosti mokré. Přirozený
následek toho jest, ţe při vlhčím létu málo a špatnější úrody poskytují. Při suchém
počasí ornice ta velice ztvrdne a opět úroda na nich je špatnější. V roce 1903-04
pomýšlelo se na odvodnění. Pro nedostatek pochopení sešlo s toho záměru.
Přes to, ţe obec Vršovka je ze tří stran vyvýšena, má i v suchých létech vţdy s dostatek
pitné vody.
Obyvatelstvo je náboţenství římskokatolického, aţ na čp. 22 a 25, jichţ majitelé jsou
vyznání evangelického. Politické strany zastoupeny jsou následovně: Polovina

obyvatelstva náleţí k republikánské straně, z druhé polovice pak 2/3 straně lidové a
1/3 soc. dem. a nár. soc.
Ze spolků má ve Vršovce sídlo: Sbor dobrovolných hasičů, který čítá asi 40 členů a
má svůj zábavní odbor. Jeho majetkem je zděné skladiště, v němţ uloţeny hasičské
rekvisity, hlavně však čtyřkolová stříkačka.
Druhým spolkem je Domovina, jejímţ účelem je získat co nejvíce přídělů panské
půdy.
V obci zaloţena je téţ veřejná knihovna, která velice utěšeně vzk1924 činily obecní
přiráţky vzhledem k přímým daním 750%. Po sečtení všech vydání vzniklých se
stavbou nové školní budovy, dále, by potřeba obce, úmor a úrokování dluhů bylo kryto,
přiráţky ještě stoupnou.
Správa obce sestává z 1 starosty, 1 náměstka, 2 radních a 8 členů výboru, čili ze 12
osob zastupitelstva obce. V roce 1925 výbor zastávaly tyto osoby: P. Jos.
Sychrovský, Lad. Smola,
Al. Čečetka, Smola, Rousek, Lukášek, Jarkovský, Rydlo, Frinta, Pitaš,
Dašek, Lacina Jan.
Movitého jmění obec nemá, dluhu na pozemcích vtěleného také není. Dluhuje pouze
mimoknihovního dluhu 2000 Kč p. Fr. Kubinovi, rolníku ve Vršovce č. 18.
Obnos ten byl před 20 roky z milodarů sebrán na stavbu kaple, na jejíţ stavbu se
v naší obci pomýšlelo. Následkem nedostatku peněz v první řadě, příchodem světové
války a posléze stavbou nové školní budovy muselo se stavby sejíti a na neurčito je
odloţiti.
Na obecním pozemku při silnici a na hranicích zahrad mezi č. 19 p. V. Laciny a č.
20 p. Jos. Potaše postaven byl nákladem obce v r. 1898 kamenný kříţ představující
ukřiţovaného Krista s postraními soškami Marie a Janem, miláčkem Páně. Okolo
kříţe je zahrádka. Jiných památek Vršovka nemá.

Na krčínském katastru mezi Novým Městem a Krčínem pod obecním lomem městyse
Krčína, stával mlýnek. Na tom místě nyní stojí elektrárna, která rozprostřela svou síť
na okolní vesnice. Naše obec byla téţ vybízena pro odběr elektrického proudu. Pro
nepochopení asi 6 nebo 7 občanů v roce 1911 s toho sešlo.
Místní pojmenování:
Průhon jest široká travnatá cesta. Před mnoha lety byla cesta tato ohrazena nízkým
plůtkem a tudy obecní pasák vyháněl stáda dobytka na pastvu.
Trhovka je souběţná cesta k východní straně. Tady jezdilo se do trhů v Krčíně na
později i do Nového Města.
Pustinka je nejvyšší bod vršovského katastru. Bývala opravdu pustá, porostlá trním a
dubinou. Bývala majetkem Vršovky. V 30leté válce měla Vršovka zaplatit jakési
výkupné. Nebylo však peněz ani v obecní pokladně, ani u jednotlivců, ačkoli to celkem
činilo několik (30) zlatých. Vypůjčili si tedy od podhorního mlynáře Krále. Kdyţ
pak ani za jeho ţivobytí mu to Vršovka neodvedla, odporučil pohledávku obci
Černčicům. Vršovka pak dala Černčicům v zástavu a náhradou za úroky Pustinku.
– Nyní jsou na ní úrodná pole, ale Černice se jí jiţ nevzdají ve prospěch Vršovky.
V obci byl panský rybník, jejţ koupila obec od hraběte Vamberka za 200 zlatých r.
1900.
Na východní straně Vršovky nacházely se tři panské rybníky. Jeden koupila obec asi
v r. 1900, dva byly vypuštěny a převedeny na pole. V roce 1921 byly pozemkovou
reformou vyvlastněny dlouholetým nájemcům. Voda do všech tří rybníků se vedla
náhonem od Ohnišova tzv. Bílými cestami ke Spem okolo hostince Machova
k Máselnému. U Máselného se opět dělila do rybníků nad Vrbovkou a
k Černčicům. Z rybníků se zase dělila na Volšanek k Pařišti a ostatní šla přes
Vršovku do Bohuslavic.

Pod čís. 1 v lese se nachází pramen všeobecně nazývaný Bučka s dobrou pitnou vodou.
Vypravuje se o něm, ţe se vodou z něho mnoho nemocných uzdravilo. Kdyţ v domě p.
Frinty býval hostinec a hlavně o posvícení se pilo a tančilo, šidíval hostinský pivo a
přiléval do něho vody. A tu chasníci nasypali do Bučky ovesný plevel. Kdyţ po
chvíli hostinský přinesl pivo, ku podivu ve pěně byly plevely. Hostinec později byl
v čís. M9, zase se vrátil do č. 1, a tak se to několikrát opakovalo. Ve světové válce
docela zanikl, aţ v roce 1923 opět uchopil se ţivnosti hostinské p. Jan Lacina č.
36.
U Ţabkových č. 7 stával dřevěný kříţ. V roce 1920 valně sešlý byl nahraţen
kamenným, který věnovala pí. Anna Ţlabková, vdova z č. 7. Naproti němu na
rozcestí stával na dřevěném podstavci zvonek. Rekvisicí ve světové válce asi r. 1917
byl vzat k válečným účelům. Více neţ rok byla Vršovka bez zvonku. Nový zvonek
daroval v roce 1920 pan. Fr. Kubína.
28. června 1914 zavraţděn následník trůnu arcivévoda Frant. Ferdinand z Este
v Sarajevě. Zpráva o tom došla do Vršovky ještě týţ den k večeru. O události se čile
debatovalo. Jedni hádali, ţe bude válka, jedni, ţe věc se hladce odbude. K válce
došlo. Při mobilisaci narukovalo na první výzvu 6 záloţních vojínů: Jan Hůlka,
Rud. Lhotský, Jos. Pitaš, Lad. Smola a Václav Lacina. První ze jmenovaných
je dosud nezvěstný, druhý je částečným invalidou, ostatní se vrátili zdraví. Všeobecné
mínění bylo: Za tři měsíce můţe být po válce. Sympatie vršovských byly na straně
Rusů, ale své mínění nikdo veřejně neřekl, kaţdý se bál. Na vojnu se nikdo dobrovolně
nehlásil. Ani u druhé výzvy, která po ročnících odešla dne 16. září, nikdo nepadl,
později zemřel ve vídeňské nemocnici Václav Dašek č. 4 následkem podvýţivy. Snad
denně putovalo několik balíčků z Vršovky za vojáky, aby pomohlo krotit hlad. Na
Červený kříţ se stále vybíralo, ale z vršovského muţstva nedostal nikdo ničeho. –

Vojenských zajatců ve vsi nebylo. Také ţádných zběhů zde nebylo. Celkem
povolaných 35 vojáků slouţilo snad na všech frontách.
V roce 1916 konány prohlídky či rekvisice na potraviny i dobytek. Zprvu byly
mírnější, pak se stupňovaly za asistence četnické i vojenské aţ do vydírání. Předpisy
děly se nespravedlivě, takţe nebylo moţno předepsané odváděti. Mletí byla na lístky
jen předepsaná dávka, zprvu sotva postačitelná, později menší a menší. Z toho mletí
byl asi 1 kg mouky aţ 14 Kč, 1 kg pšenice aţ 10 Kč. Svého času musela
Vršovka odvést 8 kusů dobytka za měsíc, maso se při tom nedalo koupit, pouze
přídělové na lístky. Řezníci nakupovali hovězí po 32 Kč, vepřové po 36 Kč. Nouze
byla všeobecná. Front na aprovisaci ve Vršovce sice nebylo, protoţe nebylo nač čekat.
Příděly od hejtmanství určené snad jako všude i ve Vršovce byly nesvědomitými
rozdělovači nesprávně děleny, značnou část nechávali si pro sebe a lid nechávali v bídě
největší. Válečných zbohatlíků ve Vršovce sice není, ale někteří přec značně svůj
majetek rozmnoţili. Úřadem byly stanoveny ceny na všechny denní potřeby, aby se
předešlo přílišnému vydírání v obchodě. Maximální ceny však byly v platnosti toliko
při dodávkách eraru, jinak jich nebylo moţno dodrţeti. Cena pšenice např. stanovena
1 q na 80m Kč, jinak pod rukou se prodávala aţ za 700 K, časem její maximální
cena stanovena 300 K, pod rukou však stoupla na 1000 K.
Kuřivo také se vydávalo na lístky. Posledním časem obsahovalo sotva 1/3 tabáku, ze
2/3 to bylo listí našich stromů a chmel. Trafikanti dělili příděly různých druhů dle
svého uznání. Měsíční příděl činil např. 4 bal. Tabáku á 28 g neb 20 doutníků,
neb 72 cigaret. Jaké doutník nebo jak drahé cigarety má trafikant dáti, záleţelo na
jeho vůli. Nejlacinější příděl byl asi za 20 K. Náruţivý kuřáci za něj nabízeli aţ
140 Kč, aby své vášně ukrotili, ba snad i ještě více.
Na válečné půjčky byli občané nuceni upisovati pod nátlakem vyšších úřadů.
Hospodáři vojáci upisovali, aby dostali dovolenou, upsáním větších sum bylo moţno

dosíci i zproštění. Celkem bylo 8 válečných půjček. Poslední šla z lidu nejhůře,
poněvadţ uţ nikdo Rakousku nevěřil.
S klesáním valuty nahrazovaly se větší peníze papírovými, drobné mince pak ţeleznými
penězi, které za krátko pozbyly tvaru i hodnoty. Pro nedostatek materiálu zastavovaly
továrny práci, výroby se většinou obrátily na válečné účely. Výrobci, kteří se zdráhali
pracovati pro erár, neměli práce. Bavlna nahrazovala se papírem, do chleba se mísila
sláma, mýdlo nahrazeno prášky, zkrátka ţili jsme v době náhraţek. Metr obyčejné
oblekové látky se prodával po 500 Kč 1m zefíru na košili 40 Kč, obyčejné boty
byly za 700 Kč, máslo 1 kg 50 – 60 Kč, 1 l mléka 4 – 5 Kč.
Výdělky byly sice větší, ale drahotě rozhodně neodpovídaly. Podle stoupání ţivotních
potřeb stoupaly platy dělníků dost neúměrně.
Ţebráky se obce jen hemţily, potřebnými i nepotřebnými. Jistý hospodář jednou
napočítal 35 ţebráků denně. Mnozí vyţebrané věci prodávali. Stalo se, ţe na
bohuslavickém nádraţí jeden ţebrák druhému svoje vyţebrané prodal řka, ţe mu to
nestojí za to, aby s tím někam jel a šel do týchţ vesnic ţebrat nanovo.
Novináři museli v denních listech dělati náladu, aby udrţovali lid do poslední chvíle
v poslušnosti, ve skutečnosti však málo kdo novinářským zprávám věřil.
Smrt císaře Frant. Josefa I. Lidé přijali chladně. Všeobecně se soudilo, ţe uţ je
dávno mrtev a vláda si dělá, co chce. Nastoupí-li nový císař, snad bude mít rozum a
vše se změní. Avšak zklamání bylo tím bolestnější. Konec světové války byl hrozný.
Nejbliţší zajatecký tábor byl v Josefově, v němţ bylo asi 40 000 Rusů. Ti tam
hladem umírali. A mezi naším lidem nebylo lépe. Jedlo se vše, co jen trochu bylo
k jídlu. S bídou sehnané obilí mleli si doma na ručních šrotovnících, ba i
v nesčetných případech na kávových mlýncích, aby zahnali hlad.
28. října 1918 uvítán s velikou radostí a jásotem. První dny svobody byly dny plny
jásání a lásky. Společenské rozdíly na ráz zmizely. Kaţdý radoval se ze svobody, a

obrázky našich osvoboditelů byly v četných staveních. Legionáři byli oslavováni,
zpívaly se hymny. Vojáci se vraceli. Někteří s radostnou tváří, jiní ve stavu velice
zuboţeném.
Poválečná drahota a nedostatek
Poválečná drahota byla nemalá a řídila se hlavně podle kursu Koruny v Curychu,
kde její sestup i vzestup byl následující:

Nedostatek po válce byl veliký. Vše bylo vyrabováno a vyjedeno. Sklizeň v r. 1919
nestačila krýti potřebu.
Dobré úsilí státu naráţelo často na nepřekonatelné překáţky Zvláště vzmáhající se
keťaství a sobectví stavělo se mu v cestu. V této vyţivovací tísni přispěchali
Američané ku pomoci. „Howerova americká mise“ ţivila a částečně i šatila v naší
republice více neţ 1 milion dětí.
Výměna peněz
Rakouské peníze byly postupně vyměňovány za československé. Nastalo kolkování
peněz, při němţ polovina peněz na hotovosti byla zadrţena (např. dal-li kdo kolkovati
1000 Kč, vrátili mu pouze 500 Kč. Tomuto zadrţování peněz lidé nedůvěřovali.

Hleděli před kolkováním hotových peněz se zbavit. Kupovalo se proto, co se dalo,
potřebné i nepotřebné, následkem čehoţ ceny zboţí rychle opět stouply.
Z nevysvětlitelných důvodů počali lidé u nás nedůvěřovati i stříbrným korunám,
zvláště pak, kdyţ bylo vydáno nařízení o soupisu stříbrných a zlatých peněz. Označení
naší Koruny značkou Kč zavdalo příčinu, ţe v lidové řeči nazvána byla „Kačkou“.
Poválečný ţivot ve vsi
Všeobecné nadšení a radost z nabyté svobody ponenáhlu z našeho lidu vyprchaly.
Idea sbratření všech lidí byla utlumena částečně materialismem, hrozivě se
vzmáhajícím, částečně nepochopením. Je to jiţ známo z dějin, ţe Čechové se semkli
vţdy, hrozilo-li jim nebezpečí. Jakmile však nebezpečí pominulo, Čech Čecha více
neznal. Tak tomu bylo i po našem národním převratu. Vzmáhalo se stranictví,
politické strany rostly jako houby po dešti – a výsledek – znechucenost, malátnost,
roztrpčení. Jednou z hlavních příčin tohoto stavu bylo konservativní smýšlení veliké
části lidí, kteří jen s nechutí přijímali četné novoty, ačkoliv tyto byly daleko
demokratičtější neţ za starého řádu před válkou, kdy vládla pouhá diktatura.
Zotročená česká duše, po staletí bitá karabáčem panovníků „boţí“ milosti, nedovede se
okamţitě smířiti s tím faktem, ţe máme na stolci presidentském filosofa, demokrata,
pravého lidumila. Postupem času však nazírání našeho občanstva na svobodu se mění.
V polovině prosince r. 1920 udál se v Praze, na Kladně a v jiných místech pokus o
státní převrat v zásadách komunismu. V naší vesnici však bylo úplně klidno.
Starousedlé rody v obci

Rod Frintův usedlý jest ve Vršovce od r. 1817 na ţivnosti čís. 1. Toho roku byla
usedlost koupena od Matěje Voborníka, souseda Vršovského Janem Frintou. Jan
Frinta pocházel ze Šestovic a v Nahořanech drţel ţivnost nezletilému Troutnarovi.
Dalším drţitelem usedlosti byl Matěj Frinta aţ do roku 1875. Na to ujímá se
řízení usedlost Jan Frinta a hospodaří na ní aţ do roku 1907. Toho roku nastupuje
na usedlosti nynější vlastník, Václav Frinta. Jednotlivá převzetí usedlosti jsou
uvedena v listinách, které jsou v drţení rodu. Nejstarší z nich je z roku 1817.
Zaloţení meliorač. druţstva
Dne 15. března 1925 byla svolána do hostince p. Jana Laciny ve Vršovce č. 36
schůze za účelem utvoření druţstva k melioraci pozemků u obce Vršovky. Schůzi
svolali p. Alois Čečetka č. 9 a p. Rydlo V., č. 31, a dostavilo se do ní 16
majitelů pozemků.
Po podrobném objasnění účelu melioračního vodního druţstva prohlásili všichni
přítomní, ţe s přihlášenými pozemky přistupují k utvoření vodního druţstva ve Vršovce
a zplnomocňují p. Aloise Čečetku z Vršovky č. 9, by další práce k utvoření druţstva
vedl a obstarával, coţ ztvrzují svými podpisy.
Hasičský sjezd
Dne 7. června 1925 pořádán byl v naší obci hasičský sjezd. Počasí bylo příznivé,
návštěva dobrá. Téměř všechna cvičení byla skvěle provedena a obecenstvo neskrblilo
pochvalou. Zmínku sluší učiniti zvláště o cvičeních praktických (tj. školních), jeţ těšila
se zaslouţené pozornosti u obecenstva. Účastníkům poskytnuto bylo na zahradě
příjemné občerstvení. Téměř všechny hospodyňky naší obce měly o to zásluhu. Srdečný

dík přiřknouti sluší zde p. Rydlovi, statkáři z č. 8 a jeho pí. choti za jejich krajní
obětavost. K úrazu přišel nešťastnou náhodou J. Čečetka při sek. cvicích. Dle
dobrozdání lékaře bylo poranění pouze lehčího rázu. Účastníci odnášeli si ze cvičení
nejlepší dojmy.
Účast:
Od ţupy domácí 18 sborů s 222 členy;
od ţupy Hradiště 3 sbory s 46 členy;
od ţupy dobrušské 1 sbor s 16 členy;
od ţupy českoskalické 1 sbor s 2 členy.
V úterý dne 9. června byla z části urovnána finanční poloţka a usneseno zaplatiti
zábavnímu odboru jeho dluh.
Poţár usedlosti p. V. Matejska
Dne 14. října 1925 okolo osmé hodiny večerní vypukl z neznámých příčin poţár u p.
V. Matejska. Úsilí jedn. sborů hasičských se však podařilo poţár lokalisovati, ač
zhoubný vítr námahu tuto znemoţňoval.
K ohni dostavil se nejprve sbor Černčice se stříkačkou motorizovanou. Stroj však na
neštěstí vypověděl sluţbu. Dále se dostavil sbor Spy, který vytrvale hájil stavení p.
V. Brycha, a sbor Bohuslavice, který sice stroje nepouţil, avšak horlivě pomáhal při
zachraňování majetku. S krajní obětavostí počínal si sbor místní, který z místnosti, kde
jiţ prohořívaly stropy, vynesl aspoň nábytek. Kol jedenácté hodiny byl poţár zdolán,
ţe nehrozilo nebezpečí. Ustanovena hlídka o šesti muţích. Poraněn nebyl nikdo, jen
jeden díl hadic byl poškozen
Volby do poslanecké sněmovny a senátu r. 1925

Kandidátek v celé republice podáno
a) do sněmovny 29
b) do senátu 21
Z nich v naší upě kandidovalo do poslanecké sněmovny 15 pol. stran.
Z těchto bylo:
a) českých 9
č. kand. list.
3. Čsl. str. agrární a konserv.
5. Čsl. soc. dem. str. dělnická
8. Čsl. ţivn.-obch. str. středost.
12. Čsl. Národní strana práce
20. Čsl. str. národ. demokr.
21. Čsl. str. social.
22. Republ. str. zeměděl. a m.lidu
23. Čsl. neodvislá kom. str.
26. Čsl. strana lidová
b) německé čtyři.
čís. kand. list.
6. Německká nacion. str.
9. Německá soc. dem. str.
11. Německá křesť. soc. strana
27. Svaz zemědělců
c)internacionální 1
čísl. kand. list. 15. Komunistická strana (sekce III. internacion.)

d)ţidovská 1
čís. kand. list. 28. Strana ţidovská
Do senátu v naší ţupě kandidovalo celkem 13 pol. stran. Z uvedených všecky aţ na
stranu neodvisl. kom. č. kand. 23 a ţidovskou č. kand. 28. výsledek voleb v naší obci
jeví se takto:
Pol. strana a čís. kand.
listiny
Č. 3. Čsl. strana agrární
a konservativní
Č. 5. Čsl. soc. demokrat.
strana dělnická
Č. 8. Čsl. ţivnost. –
obch. str. středostavovská
Č. 12. Národní strana
práce
Č. 15. Komunistická
strana českoslov.
Č. 20. Čsl. Národní
Demokracie
Č. 21. Českosl. strana
socialistická

Počet od. hlasů
Do
Do
senátu
sněmovny
2

2

4

2

6

6

1

1

3

2

1

2

8

9

Č. 22. Rep. strana
zeměď. a malorol. lidu
Č. 23. Neodvislá komun.
strana
Č. 26. Čsl. strana lidová
Č. 28. Strany ţidovské
Celkem odevz. hlasů

31

31

-

-

49
105

70
125

Větrná smršť
Dne 19. listopadu 1925 byla krajina naše navštívena katastrofální větrnou smrští.
Jiţ od rána dul silný vítr, který hodinu od hodiny vrůstal. Odpoledne proměnil se
v hotový cyklon, který vybral si za svoji oběť les „Jáselný“, který jiţ před tím byl
částečně zničen mniškou. V krátkosti naskytla se divákům nezvyklá podívaná. I
nejsilnější stromy byly i s kořeny vyvráceny, jiné v půli zpřelámány. Kruté ţivly –
mniška a vítr- jakoby si tu byly podaly ruce k vykonání zkázonosného díla. K úrazu
nepřišel nikdo. Smršť postihla velkými škodami téţ nejbliţší v okolí. V Dobrušce
odbýval se právě toho dne trh. Četným kramářům byly boudy úplně rozmetány a zboţí
zničeno.
Zájezd p. presidenta Masaryka do našeho kraje
V úterý dne 13. července 1926 v půl jedenácté hodině dopoled. projel pan president
na své cestě z Nov. Města do Opočna úsekem obce Černčic. Dlouho před
stanovenou hodinou příjezd p. presidenta počalo občanstvo podél silnice tvořiti špalír.
Těsně u brány, jeţ postavena byla poblíţ čp. 1, postavilo se v plném počtu obecní

zastupitelstvo se starostou obce v čele, dále Sokolové, Sokolky a hasičstvo a ostatní
obecenstvo.
Před branou postavilo se ţactvo školy černčické, nahořanské, a ze školy naší, vršovské.
Přijíţdějícího pana presidenta vítali ţáci i obecenstvo radostným voláním: „Ať ţije
tatíček Masaryk!“. „Sláva“ i „Nazdar“ proletělo vzduchem. Pan president projíţděl
pomalým tempem špalír a s úsměvem na rtech děkoval za pozdrav.
Ţivelná pohroma dne 4. června 1927
V sobotu dne 4. června 1927 postiţena byla naše obec katastrofální bouří spojenou
s krupobitím a vichřicí. Trvala jen krátce – sotva půl hodiny, ale natropila takových
škod, jakých ani nejstarší lidé ve vsi nepamatují. Předehrou k tomuto strašnému
dramatu bylo enormní, několik dní trvající vedro. Kaţdý očekával, ţe něco musí
přijíti – a přišlo. O šesté hodině odpolední rozzuřila se bouře s netušenou silou. Blesk
stíhal blesk a zhoubný vichr řval jako rozběsněná šelma a bičoval nemilosrdně vše, co
mu přišlo v cestu. Dílo zkázy dodělaly kroupy. Škody na úrodě polní, stromové a
budovách byly ohromné. Na některých místech bylo hnuto celými krovy, jinde i
nejsilnější stromy leţely přes cestu vyvráceny. Zmínku sluší učiniti zvláště o třešňové
aleji p. Daška, která byla větrnou smrští skoro úplně zničena.
Odměna 920 Kč byla rozdělena následovně: Pí. Zdeňka Hůlková obdrţela 220
Kč, Fr. Švorc 300 Kč, Smola Lad. 300 Kč, Kiršner 100 Kč.
Volby do obecního zastupitelstva (20. X. 1927)

Dne 20. října 1927 provedeny byly volby do obecního zastupitelstva. Za tím
účelem svolána byla v uvedený den schůze, která se konala na obecním úřadě. Pořad
jednání byl tento:
1) Volba obecní rady:
Schůzi zahájil zástupce dohlédacího úřadu v N. Městě n/Met. Karel
Breiter, správce školy ve Vršovce přivítáním přítomných a vyzval je ke sloţení
slibu věrnosti ČSR. Všichni přítomní podáním ruky a vyjádřením slibu
věrnosti slib tento vykonali.
2) Za předsedu volební komise zvolen pan Jos. Kolc za stranu lidovou, za členy
volební komise zvoleni: p. Václ. Frinta za stranu republikánskou a p. Jos.
Hercík za stranu ţivnostenskou.
3) Volba: Na to přikročeno k volbě podle zásady relativní většiny (§ 61 – 63 v.
ř. v.)
a) volba starosty: odevzdáno 12 platných lístků, z nich měli p. V. Dašek 7
hlasů, p. Jos. Sychrovský 5 hlasů. Zvolen tedy p. Václav Dašek.
Volbu přijal.
b) volba náměstka: Odevzdáno 12 pl. lístků. Volba vypadla nerozhodně.
Přikročeno k uţší volbě p. Boh. Samka a p. Lad. Smoly. Volba
dopadla opět nerozhodně. Potom losováno a vylosován p. Boh. Samek.
Volbu přijal.
c) Na to přikročeno k volbě dvou radních. Po nerozhodné volbě přikročeno
k uţší volbě mezi p. Lad. Smolou, p. Jos. Pitašem a p. V. Frintou.
Zvoleni p. Lad. Smola a p. Jos. Pitaš. Volbu přijímají.

Oslava státního svátku 28. října
U příleţitosti dne osvobození pořádal správce školy s dětmi veřejnou oslavu, spojenou
s dětským divadlem. Po proslovu správce školy přednášely děti básně, načeţ sehrána
byla div. hra J. Lounka „O královničce Čechii“ s ţivým obrazem. Hra se
všeobecně líbila. Po obě představení, odpoledne i večer, dík příznivému počasí byla
návštěva slušná. Čistý výtěţek připadl škole na zakoupení učebných pomůcek.
Úmrtí p. Jos. Rydly, č. 8
Dne 29. října 1927 zesnul náš zaslouţilý občan, p. Josef Rydlo. Dlouhá,
zákeřná nemoc pronásledovala jej po celý ţivot, aţ v těchto dnech byl navţdy z utrpení
vysvobozen. Sychravý čas dušičkový vyţádal si opět jednu oběť – člověka, který ještě
léta mohl se těšiti z pěkných výsledů své práce. Ani v nejtěţších chvílích nemoci
neochaboval jeho zájem o rodinu, hospodářství a obec, jejíţ rozkvět byl mu jedinou
ţivotní radostí. Zesnulý byl pochován dne 1. listopadu 1927 na hřbitově
v Černčicích. Pohřbu zúčastnilo se mnoţství lidí domácích i přespolních. Důkaz, jaké
přízni se zesnulý těšil.
Zaloţení „Spořitelního a záloţního spolku ve Vršovce (dne 27. XI. 1927)
Dne 27. listopadu konána 1. valná hromada „Spořitelního a záloţního spolku“ pro
Vršovku a okolí. Přítomno bylo 20 členů. Podle návrhu z členstva vyšlého zvolen pro
tuto valnou hromadu za předsedu pan Josef Sychrovský.

Předseda zahajuje schůzi a jmenuje zapisovatelem pana Karla Breitera, spr. školy a
za sčitatele hlasů p. Fr. Kubína a p. Josefa Hercíka. Ku spolupodepsání tohoto
zápisu zvolen p. V. Dašek. Přítomnými 20 členy vykonané volby daly výsledek
následující:
Zvoleni byli: 1) Pan Josef Sychrovský, rolník ve Vršovce všemi hlasy za starostu.
2) Pan Jan Lacina, hostinský ve Vršovce, všemi hlasy za náměstka starosty. Pan
Jos. Pitaš, rolník ve Vršovce všemi hlasy za přísedícího. 4) Pan Václav Rydlo č.
31, rolník ve Vršovce všemi hlasy za přísedícího. 5) Pan Josef Hercík, truhlář ve
Vršovce všemi hlasy za přísedícího.
Zvolení prohlašují, ţe volbu přijímají.
Pokladníkem zvolen pan Karel Breiter, správce školy. Prohlašuje rovněţ, ţe volbu
přijímá. Počet členů dozorčí rady ustanovuje se k návrhu starosty prozatím na 6 členů.
Poté volí se členové dozorčí rady.
Zvoleni jsou:
1) Pan V. Frinta, rolník ve Vršovce všemi hlasy
2) Pan Vojt. Rydlo, rolník ve Vršovce všemi hlasy
3) pan V. Dašek, rolník ve Vršovce všemi hlasy
4) Pan V. Lacina, rolník ve Vršovce všemi hlasy
5) Pan Jos. Kňourek, rolník ve Vršovce všemi hlasy
6) Pan Jos. Jarkovský, obch. ve Vršovce všemi hlasy.
Zvolení prohlašují, ţe volbu přijímají.

Rok 1928
Hasičský ples
Dne 8. ledna pořádán hasičský ples v hostinci p. Jana Laciny za malé účasti.
Odchod p. F. Zítko, jednatele a pokl. s. h.
Počátkem měsíce ledna odešel z obce naší dosavadní jednatel a pokladník sboru
dobrov. hasičů p. Fr. Zítko. Byl obětavým a nezištným pracovníkem, coţ kaţdý
v obci musil uznati.
Zastává místo lesního hajného v Báních u Zbraslavě. Na novém působišti přejeme
mu všichni mnoho zdaru!
Divadelní představení
Dne 21. února sehrána místní osvětovou komisí a záb. odb. sb. dobr. asičů div. hra
(fraška) „Kandidáti (Ţeni) ţenitby“ (Logay). Řízení ujímá se pod odstoupivším
reţiseru p. F. Zítkovi nový reţiser Karel Breiter, správce školy. Návštěva byla
slušná. Kus, komponovaný pro městské prostředí, kladl na ochotníky venkovské
mimořádně velké poţadavky. Přes to byl kritikou přijat obstojně.
Dne 29. června sehrána byla místní osvětovou komisí a záb. odb. sb. dobr. hasičů
div. hra (obraz z ves. ţivota) „Květy v bouři“. Hra cvičila se v době nejpilnějších

prací, kdy senné ţně byly v plném proudu. Kus připomíná nám zašlé doby světové
války. Obecenstvem byl přijat s pochopením.
Zaloţení organisace republik. strany
Dne 14. října konala se v hostinci p. J. Laciny schůze strany republikánské za
účasti p. Václava Pozdílka, rolníka z Nahořan, důvěrníka rep. strany a p.
Pechánka z N. Města n/Met., kr. tajemníka téţe strany. Schůze zúčastnili se kromě
lidí domácích i hosté z Černčic. Schůzi zahájil a řídil p. Bohuslav Samek. Nato
ujal se slova p. V. Pozdílek a v krátké a výstiţné řeči nastínil význam organisovaní se
lidu rolnického. Dluţno připomenouti, ţe řeč byla vedena v duchu čistě tolerantním
jak ze stanoviska politického, tak i náboţenského, čímţ byla přijata sympaticky. Nato
promluvil p. tajemník Pechánek, který přednášku kol. řečníka doplnil různými
historickými fakty.
Po přednášce ustavila se místní organ. rep. strany. Za předsedu zvolen pan Josef
Sychrovský, rolník ve Vršovce a pokladníkem zvolen p. K. Breiter, správce školy ve
Vršovce. Po chůzi rozpředla se čilá debata, místy humoristicky zabarvená.
Volby do zemského a okresního zastupitelstva
Dne 2. prosince 1928 provedeny byly v naší obci volby do zemského a okresního
zastupitelstva v hostinci p. Jana Laciny. Dle hlasovacího seznamu byl součet všech
voličů k volbě do zemského zastupitelstva oprávněných 125 (63 muţů a 62 ţen).
Součet voličů, kteří se volby skutečně zúčastnili, byl celkem 114 (59 muţů a 55
ţen). Ve volebním osudí shledáno volebních obálek 114, z nich bylo: 1) prázdných

obálek = 0, 2) obálek s hlasovacími lístky, jeţ nejsou na tiskopise vydaném zems.
volební komisí = 0. Obálek s několika kandidátními listinami = 0.
Celkový výsledek volby podle jed. pol. stran jeví se takto: (do zem. zastup.)
Rep.
strana
zem. a
malor.
lidu

Čsl.
strana
lidová

Čsl.
strana
nár.
sociální

46

37

9

Soc.
Čsl. strana
Čsl.
Čsl.
demokr. komunistická ţivnost. strana
strana děl.
obch.
nár.
strana dem.
středostav
.
7
6
5
4

Dle hlasovacího seznamu byl součet všech voličů k volbě do okresního zastupitelstva
oprávněných 125 (63 muţů, 62 ţen). Součet voličů, kteří se volby skutečně
zúčastnili, byl celkem 114 (59 muţů a 55 ţen). Ve volebním osudí shledáno
volebních obálek 114, z nichţ bylo:1) prázdných obálek = 0, 2) obálek s hlasovacími
lístky, jeţ nejsou na tiskopise vydaném zems. volební komisí = 0. Obálek s několika
kandidátními listinami = 1. Výsledek volby:
Rep.
strana
zem. a
malor.
lidu

Čsl.
strana
lidová

Čsl.
strana
nár.
sociální

Soc.
Čsl. strana
Čsl.
Čsl.
demokr. komunistická ţivnost. strana
strana děl.
obch.
nár.
strana dem.
středostav
.

47

35

12

6

5

4

Pohyb obyvatelů ve Vršovce v r. 1928
Narození:
č.
1.
2.
3.

Jméno nar.
Samek Věroslav
Matejsek Josef
Effenberková
Marie
4. Ţilík Miroslav

Datum nar.
4. dubna 1928
16. dubna 1928
13. května 1928

Poznámka
-

27. května 1928

-

Úmrtí:
Č. Jméno zemř.
1. Dašková
Kateřina
2. Petruţelka
Antonín
3. Jarkovský Josef

Stáří
75 r.

Příčina smrti
stáří

59 r.

zápal plic

Poznámka
+ 11. IV.
1928
+ 4. VI. 1928

15 r.

4. Samek Věroslav

4 m.

tuberkulosa
plic
zápal plic

+ 21. VI.
1928
+ 3. IX. 1928

Oddavky:

4

1. Chudý Bohumil, strojník v Mělčanech č. 18 + Ţďárková Boţena, dcera
chalup. ve Vršovce č. 14, oddáni v Bohuslavicích – 28. VII. 1928
2. Pitaš Josef, rolník ve Vršovce č. 20 + Pitašová Marie, dcera rol. ve
Vršovce č. 16 oddáni v Bohuslavicích 29. IX. 1928

Rok 1929
Hasičský ples
Dne 13. ledna konal se hasičský ples v hostinci p. Jana Laciny. Návštěva byla
obstojná.
Odvody
K odvodu dne 19. března se dostavili za obec Vršovku tito mladíci: Sychrovksý
Václav, Lukášek František, Švorc Jan, Hojný Josef a Rousek Josef. Za obce
Ledce dostavil se k odvodu Lhotský Josef. Odvedeni byli Lukášek František a
Lhotský Josef.
Divadelní představení

Dne 1. dubna (na velikonoční pondělí) pořádal zábavní odbor sboru dobr. hasičů
divadelní představení v hostinci p. Jana Laciny. Sehrán byl poutavý kus
z venkovského prostředí pod názvem „Česká chaloupka“ od Karla Piskoře. Úlohy
obsazeny místními ochotníky takto:
Matoušek, chalupník
– p. V. Dohnal
Matoušková, ţena
– pí. Hojná
Vojtěch jejich
- p. Jan Švorc
Lidka
děti
- sl. Boţ. Lacinová
Stehlík, domkář
– p. Fr. Rydlo
Kalenda, sedlák
– p. Jan Frinta
Dochodil, mlynář
– p. Jos. Švorc
Anička, jeho dcera
– sl. A. Jarkovská
Pilát, ak. malíř
– Jiří Matasov
Goldpajtl, lichvář
– V. Lukášek
Počasí bylo špatné, návštěva slušná. Vybráno bylo 360 Kč. Divadlo cvičeno přes
dva měsíce (od 21. ledna do 1. dubna).
Pálení čarodějnic
Dne 30. dubna večer zúčastnilo se občanstvo, omladina i dítky ustáleného zvyku –
pálení čarodějnic. Krom očekávání strhla se večer prudká bouře s průtrţí mračen,
která vyvrcholení zábavy překazila. Lidé o překot pospíchali domů, hnáni prudkým
vichrem a lijavcem.
Mládenecký věneček

Dne 5. května (v neděli) pořádali mládenci z Vršovky věneček v hostinci p. Jana
Laciny. Účast slušná.
Ţivelní pohroma dne 4. VII.
Dne 4. července rozzuřila se nad naší krajinou bouře, provázená zhoubným vichrem.
Mezi sedmou a osmou hodinou večerní ozvalo se na západě zlověstné dunění, předzvěst
to blíţící se bouře. Jelikoţ bylo toho dne přímo tropické vedro, kaţdý tušil, ţe bude zle.
A bylo. Sotva prošlehly první blesky černými mraky, přihnal se vichr tak mocný, ţe
ničil vše, co mu přišlo do cesty. Lesy v okolí obce byly v pravém slova smyslu
pokoseny. Lidé v polích pracující pospíchali zděšeně domů, aby zachránili holé ţivoty.
Doma naskytla se jim řídká podívaná. Většina stavení měla střechy buď zčásti neb
zcela zničeny. Váţně poškozena byla střecha školní budovy, jejíţ oprava vyţádala si
značného nákladu. Mnoho lidí se s večerem nevrátilo domů, coţ zavdalo příčinu
k váţným obavám. Na štěstí nikdo k úrazu nepřišel.
Pouťová taneční zábava
Dne 28. července byla pořádána v naší obci pouťová taneční zábava v hostinci p.
Jana Laciny za hojné účasti místních i přespolních.
Volby do sněmoven dne 27. X.
Dne 27. října 1929 vykonány byly volby do poslanecké sněmovny a do senátu.

Poslanecká sněmovna: Součet všech voličů k volbě oprávněných bylo celkem 131 (65
muţů a 66 ţen).
Součet voličů, kteří se volby skutečně zúčastnili, byl 127 (65 muţů, 62 ţen).
Ve volebním osudí bylo shledáno 127 obálek volebních, obsahujících 127
hlasovacích lístků. Celkem tedy odevzdáno 127 platných hlasů.
Výsledek volby jeví se takto:
Komun. Čsl.
strana strana
čsl.
nár.
social.
3
6

Čsl.
Čsl. Čsl. strana Čsl. strana Čsl. strana
strana
strana republikánská ţivnostensko národně
social. lidová
obchodnická demokratická
demokrat.
17
42
47
6
6

Senát: Součet všech voličů k volbě oprávněných byl celkem 118 (58 muţů, 60 ţen).
Součet voličů, kteří se volby skutečně zúčastnili, byl 113 (59 muţů, 54 ţen).
Ve volebním osudí bylo shledáno 113 obálek volebních obsahujících 113 hlasovacích
lístků. Celkem tedy odevzdáno 113 platných hlasů.
Výsledek volby jeví se takto:
Komun. Čsl. Čsl.
strana strana strana

Čsl. Čsl. strana Čsl. strana Čsl. strana
strana republikánská ţivnostensko národně

čsl.
3

nár.
social. lidová
social. demokrat.
9
14
4

obchodnická demokratická
38

39

6

Veřejná oslava našeho osvobození dne 10. XI. 1929
Dne 10. listopadu pořádána byla oslava našeho osvobození správou školy a místní
osvětovou komisí v hostinci p. Jana Laciny. Správce školy učinil krátký proslov,
načeţ školní dítky přednášely básně. Potom sehrána dospělými jednoaktovka F.
Píseckého „Na druhou stranu“. Kus líčí krušné chvíle, které bylo zakoušeti našemu
českému vojáku na frontě pod krutovládou německých důstojníků. Vyvrcholení děje,
kdy utýraní čeští vojáci – otroci – vzchopí se vůči svým trýznitelům a prchnou do zajetí
k legiím, bylo zvlášť poutavé a mocně na obecenstvo zapůsobilo. V jednání čtvrtém
sehrála mládeţ „Slavnostní scénu“ od Jos. Zd. Stehlíka. Scéna: Presidentův
obraz v háji zelně rostlin a praporech státních barev. Ţáci přicházejí ve svátečních
šatech se znaky jednotlivých zemí v rukou a přednášejí básně (kaţdý za svou zemi).
Ke konci scény řadí se mládeţ v malebnou skupinu kolem obrazu presidenta. Posléze
zapěny národní hymny, čímţ slavnost ukončena. Čistý výtěţek – 127 Kč – věnován
škole na zakoupení učebních pomůcek.
Úlohy v jednoaktovce obsazeny byly těmito místními ochotníky:
Četař Král
– Fr. Švorc
Desátník Malínský
– V. Dohnal
Tříska
- Jan Švorc
Pavlík vojáci - Jos. Čečetka
Vlach
- Jar. Lhotksý

Poručík Czerný
1.voják
2.voják
Stařec sedlák

- Karel Breiter
- Jan Frinta
- Rud. Lhotský
- Jiří Matasov

Zaloţení nové skupiny rep. dorostu ve Vršovce
V neděli 15. prosince svolána byla v naší obci schůze zemědělské mládeţe za účelem
ustavení místní skupiny republ. dorostu. Schůze zahájena byla předsedou OSRD,
př. Křečkem, načeţ uděleno slovo přítomnému taj. Pechánkovi, který ve svém
obsáhlém referátě podat přítomným nástin činnosti našeho dorostu. Přednáška jeho
byla odměněna hlučným potleskem. Přikročeno bylo k přijímání členů, načeţ se
přihlásilo 14 nových členů. Provedeny volby, jeţ vyzněly následovně: Za důvěrníka
zvolen př. Václav Sychrovksý, za místodůvěr. druţka B. Lacinová, jednatelem př.
Jos. Čečetka, poklad. druţka B. Pitašová, 1. rev. účtů př. Josef Sychrovksý, 2.
rev. účtů druţka Em. Frintová. Do debaty přihlásili se mnozí přítomní, mezi nimi
téţ místní správce školy. Následovala recitace př. Jeţka „Sto tisíc“, př. Voborníka
„Naše boly“, druţ Parolkové „Zborov“, př. Jeţka „Lev“. Po doslovu př. taj.
Pechánka a př. Voborníka schůze byla ukončena.
Počasí v r. 1929
Letošní rok vyznačoval se zvlášť silnými mrazy v zimě a velikými vedry v létě.
Průměrná teplota února 1929 v Praze (Klementinu) byla minus 10.6 st. C.
Takto se stává únor 1929 do roku 1775, tj. od doby, kdy máme v Praze teploměrná
pozorování, nechladnějším únorem. Předčí i všechny ledny a zůstává předstiţen jedině

prosincem roku 1788, jenţ měl průměrnou teplotu o 0.4 stupně niţší, tj. minus 11 st.
Od roku 1775 jest tudíţ únor 1929 na druhém místě pokud se týče síly mrazů
zimních našich. Průměrná teplota v prosinci 1925 byla v Praze 0.0 st., v lednu
minus 5.6 st., v únoru minus 10.6 st, průměr celé zimy tudíţ mínus 5.4 st. C. –
Výjimečný ráz teploty únorové v r. 1929 jasně vyplývá z pozorování, ţe tuto teplotu,
jaká byla v Praze, nacházíme přibliţně normálně v lednu v Moskvě minu 11 st.)
anebo v Haparandě (Švédsko) minus 11.9 st., anebo ve volném ovzduší nad námi
v lednu ve výši asi 2400 m, tedy na vrcholu Tater. – Léto vyznačovalo se velikým
suchem a horkem.
Úroda r. 1929
Úrodu v r. 1929 lez kvalifikovati vzdor velikému suchu jako nadprůměrnou.
Polní zvěř
Zastřeleno bylo 10 zajíců a 15 koroptví.
Pohyb obyvatelstva 1929
Narození:
Č. Jméno naroz.
1. Kňourková
Kamila
2. Švorc Josef

Datum
narození
6. března
1929
26. července

Poznámka
-

1929
Úmrtí:
Č. Jméno zemř.
1. Ţabokrtský
Antonín
2. Tomek Václav
3. Hodovalová Marie
4. Sychrovská
Františka

Stáří Příčina smrti
59 r. Sebevraţda
oběšením
76 r. Sešlost věku
69 r. Sešlost věku
48 r. Ochrnutí míchy

Poznámka
Čin spáchán v pomatenosti
smysl.; 15. V. 29
21. VII. 29
21. VII. 1929
5. IX. 1929

Oddavky:
1. Václav Dohnal, chalupník z Vršovky č. 3 + Aneţka Zítková z Černčic č.
44, oddáni v Bohuslavicích 1. VII. 1929
2. Václav Petruţelka, chalupník z Vršovky + Růţena Andrejsová, Slavětín č.
42, oddáni ve V. Jesenici – 22. září (1928) 1929
Drahota
Drahota r. 1929 jeví opět vzestupnou tendenci.
Stavby
V roce 1929 nenastala v obci ţádná změna.

Kampelička
vykazuje během roku 1929 přijatých vkladů 23 807 Kč, vyplacených zápůjček
21 500 Kč. Stav vkladů ke dni 31. XII. 1929 = 177 647 Kč, stav
zápůjček ke dni 31. XII. 1929 = 117 148 Kč.
Celkově jeví se vzestup výpůjček následkem vzmáhající se drahoty a všeobecné peněţní
krise. Členů čítá spolek 21, vkladatelů 25, dluţníků 8.
Spotřeba lihovin
Druh
Pivo
Vína
Kořalka
Likéry
Limonáda
Celkem

Mnoţství v hl
82 hl
½ hl
2 hl
3 hl
400 lahví
87 ½ hl + 400 l

Cena hl
300 Kč
1600 Kč
1200 Kč
2400 Kč
1,50
-

Celkem
24 600 Kč
800 Kč
2 400 Kč
7 200 Kč
600 Kč
35 600 Kč

Spotřeba kuřiva
Druh
Cigarety
Doutníky
Tabák dýmkový

Mnoţství v kusech
116 000
1 700
980 balíčků

Cena v korunách
14 000 Kč
970 Kč
630 Kč

Celkem

117 700

15 600 Kč

Obecní knihovna
čítá celkem 206 svazků. Výpůjček bylo celkem 82, čtenářů 20.
Příspěvek obce činil jako kaţdoročně 100 Kč.
Od čtenářů vybráno bylo 9.30 Kč. Za rok 1929 přibyly celkem 4 nové svazky.
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor konal valnou hromadu (42.) za účasti 22 členů, 3 schůze členské, 1 výborovou
a opoţděné volby.
Dále pořádán byl obvyklý ples v měsíci lednu, a jedno cvičení se stříkačkou.
Sbor zúčastnil se jednoho veřejného cvičení, zábavní odbor sehrál jednu divadelní hru.
Úprava vesnice
Ve schůzi obecního zastupitelstva bylo usneseno přemístiti a zrestaurovati zvonici,
značně jiţ sešlou. Bylo rozhodnuto opatřiti zvonici konstrukce ţelezné a práce měla býti
zadána p. J. Černému, zámečníku v Třebechovicích. Plán tento se však neuskutečnil,
jelikoţ některým zdálo se provedení příliš drahé. Bylo tedy rozhodnuto udělati
konstrukci dubovou a zvonici umístiti na pozemku veřej. statku před čp. 20.
Zakoupeny byly v Halíně dva duby a přikročeno k práci.
Podnik vyţádal si následujícího nákladu:
Duby
268 Kč
Osekání
45 Kč

Vykopání jámy
20 Kč
Postavení zvonice
140 Kč
Odměna za práci tesařskou
191 Kč
Vedlejší materiál
85 Kč
200 kg cementu
84 Kč
Odměna stavitelovi
63 Kč
Celkem
896 Kč
Taneční zábavy
V roce 1929 bylo celkem 5 tanečních zábav a dávka z nich vynesla celkem 460
Kč.

Obecní účty za r. 1929
Příjem činil 13 264, 60 Kč, vydání činilo 11 419, 49 Kč, přebytek činí tudíţ
1845, 11 Kč.
Účty místní šk. rady
Potřeba školní v r. 1929 jevila se obnosem 2 438 Kč. Rozpočet byl plně vyčerpán.
Soupis dobytka r. 1929

vykazoval 19 koní, 200 kusů skotu, 36 koz, 94 vepřů, 944 slepic a 250 hus a
kachen.
Spolkový ţivot
Spolky roku 1929 b místní obci niţádnou pozoruhodnější činnost nevyvíjely.

Rok 1930
Hasičský ples dne 4. I.
Dne 4. ledna v sobotu pořádán byl hasičský ples v sále hostince br. Jana Laciny.
Účast byla slušná.
Divadelní představení dne 4. března

Dne 4. března sehrána byla místními ochotníky veselohra „Ţofinčiny námluvy“ od
Al. St. Nováka. děj kusu odehrává se za dnešní doby v maloměstě východních
Čech. Kus kladl zřejmě na místní ochotníky neobvyklé poţadavky, přesto však sehrán
byl obstojně. Jako vţdy, hlavní závadou byl malý prostor na jevišti.
Úlohy byly obsazeny místními obchodníky následovně:
Josef Buchta, listovní
p. V. dohnal
Ţofie, jeho dcera
sl. F. Smolová
Márinka, posluhovačka
sl. F. Lukášková
MUDr. Jiří Tupý, městský lékař p. Jar. Lhotský
Jan Korek, myslivec ve výsl.
p. Jos. Brych
Štěpán Brk, písař u adv.
p. Jos. Čečetka
Rudolf Kouba, oficiál
p. Jan Hůlka
Stan. Kalina, soustruţník
p. F. Švorc
Cyril Neškudla, hostinský
p. Jos. Švorc
Karla Novotná, sousedka
sl. A Jarkovská
Dětské div. představení dne 12.,13. dubna
Dne 12. a 12. dubna (v sobotu a neděli) pořádal správce školy s dětmi divad.
představení. Děti sehrály div. hru „Tatíčkovi“ od F. Weniga. Kus líčí v prvém
dějství radostnou náladu dětí ve škole před narozeninami našeho p. presidenta. Děti
touţí uctíti p. presidenta květinkami, ale neví si rady jak jich, zimním dosud čase,
dosíci. V nouzi jim vypomůţe skřítek Školníček, který jim přislíbí, ţe se za ně
přimluví u svého bratříčka skřítka Zelenáče. Druhé dějství odehrává se v lese,
v prostředí čistě pohádkovém. Vystupují t Vesna, Květinky a skřítek Zelenáč. Ti

všichni dopomohou dětem ke květinkám a přejí jim šťastného návratu z lesa domů.
Třetí dějství odehrává se opětovně ve třídě, tentokráte slavnostně vyzdobené. Děti
shromaţďují se před obrazem p. presidenta a na důkaz úcty a lásky zdobí jej
květinami.
Divadelní představení bylo zakončeno zdařilým ţivým obrazem a všeobecně se líbilo.
Čistého výtěţku – 144 Kč - pouţito bylo k zakoupení učebních pomůcek.
Odvody
K letošním odvodům dostavili se za obec Vršovku tito mladíci: Václav Sychrovksý,
Jan Švorc, Josef Rousek a Jos. Brych. Odveden z nich nebyl nikdo.
Věneček agrárního dorostu
Dne 11. května pořádán byl věneček agrárního dorostu v hostinci p. Jana Laciny.
Účast byla slušná.
Zaloţení tělocvičné jednoty „Sokol“ ve Vršovce
Dne 17, května 1930 svolána byla ustavující valná hromada tělocvičné jednoty
„Sokol“. Přípravou k ní byla informativní schůze v měsíci dubnu, na které bylo
rozhodnuto, by jednota ve Vršovce byla odbočkou jednoty v Černčicích. Na tuto
informativní schůzi dostavili se čelní funkcionáři okrsku krčínského, bří. Franc a
Nechuný. Schůze byla četně navštívena jak místní mládeţí, tak i dospělými. Po
krátkém uvítání a proslovu Karla Breiter, správce školy, ujal se slova br. Nechutný.
V stručném, ale výstiţném proslovu nastínil program a cíle sokolské výchovy. Řeč jeho

odměněna hlučným potleskem. Na to přistoupeno bylo k přijímání členů. Přihlásilo se
celkem 30 členů (muţů i ţen).
Dne 17. května zúčastnilo se ustavující valné hromady 12 bratří z Černčic a 18
bratří z Vršovky. Schůzi zahájil br. Vaněček z Černčic uvítáním přítomných, načeţ
přečten stav členstva. Potom přikročeno bylo k volbám
Zvoleni br. Karel Breiter a br. Bohuslav Samek za delegáty do výborových schůzí,
Josef Čečetka za vedoucího členstva, Václav Sychrovský za vedoucího dorostu,
Marie Černá za vedoucí dorostenek.
Pouťová taneční zábava
Dne 20. července (v neděli) pořádána byla pouťová taneční zábava v hostinci p.
Jana Laciny. Účast byla slušná.
Světelné obrazy
Dne 19. října pořádala těl. jednota Orel z Bystrého přednášku se světel. obrazy na
téma „Pronásledování křesťanů“.
Posvícenská taneční zábava dne 2. listopadu
Dne 2. listopadu pořádána byla posvícenská taneční zábava v hostinci p. Jana
Laciny. Účast byla slušná.
Dětské divadelní představení

Dne 30. listopadu pořádal správce školy dětské divadelní představení na oslavu
dvanáctiletého trvání naší samostatnosti. První číslo programu bylo vyplněno dětskými
recitacemi. Nato sehrána byla jednoaktovka „Holubice míru“ od Jos. Ţemky.
Dalším číslem programu byla scéna k 28. říjnu „Velký den“.
Ke konci sehrána byla ţactvem 4. a 5. škol. roku slavnostní scéna „Mrtvých odkaz“
od V. Flaišera.
Čistý výtěţek – 109 Kč – věnován škole k zakoupení učebných pomůcek.
Mikulášská zábava
Dne 14. prosince pořádal sbor dobrovol. hasičů mikulášskou zábavu s pestrým
programem. Provedena byla čísla mluvená i zpívaná, dále sehrána jednoaktovka
veselohra „Ţárlivý manţel v koši, neb Omyl pana domácího“, která byla přijata
s bouřlivým potleskem. Zábava zahájena proslovem a zakončena mikulášskou scénou,
spojenou s mikulášskou nadílkou.

Úřední sčítání lidu
V měsíci prosinci provedeno bylo v naší obci úřední sčítání obyvatelstva. Práci
sčítacího komisaře prováděl p. J. Jakl, správce školy ze Spů.
Počasí

Počasí v r. 1930 bylo celkem mírné, zima na počátku i konci roku byla velmi teplá,
léto vyznačovalo se velkými vedry, zvlášť v měsíci červnu, kdy teplota dosáhla aţ přes
30 ºC.
Polní zvěř
V roce 1930 zastřeleno bylo následující mnoţství zvěři: zajíců 28, koroptví 75,
baţantů 54.
Úroda
Úroda polní v r. 1930 byla obstojná. Mnoho škod našemu rolnictvu natropily myši,
které se rozmohly netušenou měrou.
Pohyb obyvatelstva 1930
Narození:
Č.
Jméno
Datum
Poznámka
1. Marie Samková 23. března 1930
2. Jarosl.
12. června 1930
Petruţelka
3. Oldřich Ţilík 16. června 1930
4. Marie
27. září 1930
Dohnalová
5. Otto Roleček
3. října 1930

6. Marie Radová
7. Jar. Matoulek

19. října 1930
26. prosince
1930

Úmrtí:
Č. Jméno
1. Lidm.
Kňourková

Stáří Příčina
¾ r. nachlazení

Poznámka
+ 8. I.
1930

Oddavky:
1. Jaroslav Valenta, malíř pokojů v Klukách č. 33 + Marie Černá, Vršovka
4. 24, rod z Krčína, oddáni v Bohuslavicích – 4. VIII. 1930
2. Old. Hončl, chal. v Ohnišově č. 24 + Marie Kubínová, ve Vršovce, č.
30, rod. z N.M., oddáni v Bohuslavicích 11. X. 1930
3. Frant. Rydlo, rol. syn ve Vršovce + Aneţka Obstová, Slavoňov č. 39,
oddáni ve Slavoňově, 26. dubna 1930
4. Václav Rydlo, krejčí ve Vršovce + Anna Vančurová, Hronov, odd. v N.
Městě18. X. 1930

Drahota
Drahota v r. 1930 celkem stoupla.

Stavby
V roce 1930 prováděly se v obci Vršovce následující stavby:
Bohuslav Rada, č. 15, prováděl přístavbu stodoly a stavbu obytného stavení.
Václav Rydlo prováděl stavbu obytného stavení.
Kampelička
vykazuje během roku 1930 přijatých vkladů 43 000 Kč, vyplacených zápůjček
49 400 Kč. Stav vkladů ke dni 31. XII. 1930 = 208 680 Kč, stav
zápůjček ke dni 31. XII. 1930 = 128 824 Kč. Členů čítá spolek 23,
vkladatelů 29, dluţníků 10.
Spotřeba lihovin
Druh
Pivo
Vína
Kořalka
Likéry
Limonáda
Celkem
Spotřeba kuřiva

Mnoţství v hl
83 hl
½ hl
2 hl
2 hl
300 lahví

Cena hl
300 Kč
1600 Kč
1200 Kč
2400 Kč
1,50 Kč

Celkem
24 900 Kč
800 Kč
2 400 Kč
4 800 Kč
450 Kč
33 350 Kč

Druh
Doutníků
Cigaret
Tabáku

Kusů
2 200
127 000
1 050 balíčků

Cena
1 480 Kč
12 677 Kč
800 Kč

Obecní knihovna
čítá celkem 210 svazků. Výpůjček bylo celkem 128, čtenářů 25.
Příspěvek činil jako kaţdoročně 100 Kč. Od čtenářů vybráno bylo 22,50. Za rok
1930 přibyly celkem 4 svazky.
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor konal valnou hromadu (za účasti 30 členů), 5 schůzí členských (výbor). Dále
pořádán byl obvyklý ples v měsíci lednu, dne 4. ledna. Zábavní odbor sehrál dne 4.
března divadelní hru „Ţofinčiny námluvy“, a v měsíci prosinci pořádal mikulášskou
zábavu s pestrým programem.

Úprava vesnice
V r. 1930 upravovala se obecní cesta. Dalo se na ni 103 m3 štěrku, 1 m3 á 10
Kč. Za dovoz se platilo 6 Kč á 1 m3 (od jednoho m3).

Dále se vybíral rybník, bez nároku na odměnu. Za odměnu ponechal si kaţdý hlínu.
Jednotlivci odvezli následující mnoţství fůr:
V. Frinta
160 fůr
J. Sychrovský
300 fůr
J. Zákravský
50 fůr
V. Dašek
160 fůr
V. Rydlo
100 fůr
Ostatní
200 fůr
Celkem 970 fůr
Taneční zábavy
V roce 1930 bylo celkem tanečních zábav a dávka z nich vynesla celkem
Obecní účty
Příjem činil 13 315, 55 Kč, vydání činilo 13 268, 80 Kč; Pokladní hotovost
= 47,95 Kč.
Účty místní škol. rady
Potřeba školní jevila se obnosem 3 760 Kč. Rozpočet školní byl plně vyčerpán.
Soupis dobytka
Koní 17, bravu 87, hovězího dobytka 187 kusů.

.

Spolkový ţivot
Spolkový ţivot kromě sboru dobrov. hasičů nevykazoval ţádné pozoruhodnější činnosti.

V roce 1930 měl první motorku zn: BSA Václav Sychrovský čp. 21.

Rok 1931
Hasičský ples

Dne 4. ledna v neděli byl pořádán jako kaţdoročně hasičský ples za slušné účasti
místních i přespolních.
Divadelní představení dne 15. II.
Dne 15. února pořádána byla zábavním odborem dobr. hasičů masopustní merenda
s pestrým programem. Účast místních i přespolních byla slušná.
Divadelní představení dne 29. března
Dne 29. března pořádal spolek katolické mládeţe divadelní představení. Sehrán byl
kus „Na Zdraţilově gruntě“. Kus byl slušně sehrán, návštěva byla obstojná. Úlohy
obsadil i členové katolické mládeţe z Vršovky, Černčic, Spů, Nahořan a Velké
Jesenice. Hudbu obstaral místní hudební krouţek, jeviště zapůjčil sbor dobrovolných
hasičů, sál zapůjčil p. Jan Lacina, hostinský.
Odvody r. 1931
K odvodu za r. 1931 dostavili se tito mládenci: Hůlka Jan, Brych Jos., Rydlo
Jos., Sychrovský V., Švorc Jan. Odveden nebyl nikdo.
Mládenecký věneček
Dne 10. května 1931 pořádali místní mládenci a dívky taneční zábavu. Účast
místních i přespolních byla slušná.

Zaloţení spolku domoviny domkářů a malorolníků
K zaloţení jmenovaného spolku došlo dne 25. dubna 1931 v hostinci pana Jana
Laciny. K řízení schůze dostavil se p. Frant. Pechánek, tajemník z Nov. Města
n/Metují. Týţ nastínil v stručném proslovu význam zaloţení spolku a vybídl přítomné,
by v hojném počtu přistupovali jako členové.
Po přijímání členů přistoupeno k volbě funkcionářů.
Předsedou zvolen p. Václav Frinta, rolník, pokladníkem Karel Breiter, učitel,
jednatelem Jan Zákravský, rolník.
Pálení čarodějnic
Dne 30. dubna jako kaţdoročně slavilo se pálení čarodějnic. Ani tentokrát, právě
jako po dvě léta před tím, nemohli se účastníci dlouho baviti. Přihnal se mocný liják,
který učinil rázem všemu konec.

Pouťová taneční zábava
Dne 22. července 1931 pořádána byla pouťová taneční zábava. Účast místních i
přespolních byla slušná.
Posvícenská taneční zábava

Dne 1. a 2. listopadu byla pořádána posvícenská taneční zábava za slušné účasti
místních i přespolních.
Volba obecního zastupitelstva
V měsíci listopadu vykonána volba nového obecního zastupitelstva. za členy zvoleni
následující: Václav Dašek, Jos. Pitaš st., Jan Zákravský, Lad. Smola, Jos.
Hercík, B. Rada, Jan Kubín, Jos. Rousek, V. Dohnal, K. Breiter, Jos.
Pitaš ml. Za starostu zvolen Al. Čečetka, prvním radním Lad. Smola, druhým
radním Jos. Hercík, náměstkem starosty Jos. Pitaš starší. Zapisovatelem protokolu
zvolen Karel Breiter, uč., obecním pokladníkem Jos. Pitaš ml.
Současně ustavena téţ finanční komise s těmito členy: Jos. Hercík, Karel Breiter,
Jos. Jarkovský a Jos. Sychrovský. Nový p. starosta ujímá se s chutí své funkce a
prosí všecky členy obecního zastupitelstva, by jej v jeho těţké a odpovědné činnosti
podporoval.
Mikulášská zábava
Dne 13. prosince 1931 pořádal spolek dobrovolných hasičů mikulášskou zábavu
s pestrým programem. Na programu byly kuplety, zpěvná čísla, a nakonec sehrána
jednoaktovka „Námluvy s překáţkami“ (Nový pan příručí) do Jindřicha Konečného.
Úlohy byly obsazeny místními ochotníky takto:
Melchior Tvaroh, tov. sýrů
Aurelie, jeho ţena

V. Lukášek
F. Smolová

Zdena, jejich dcera
Hanuš Křivonoţka, prof.
Emil, příručí u Tvarohů
Pepi, panská u Tvarohů

Z. Rousková
V. Rydlo
Jos. Lukášek
F. Lukášková

Jednoaktovka se povedla a všeobecně se líbila. I zpěvná čísla provedena byla
obstojně. Program zakončen rozdáváním dárků a volnou zábavou.
Počasí
Počasí v r. 1931 bylo celkem mírné, léto dosti teplé a přitom deštivé. Zima byla
mírná.
Úroda
Úroda v r. 1931 byla celkem obstojná.

Pohyb obyvatelstva
Narození:
Č. Jméno

Datum

Poznámka

1. Marie Pitašová 28. I.
V č. 20
1931
2. Jos. Kňourek 14. II. V č. 17
1931
3. Anna
7. XII. V č. 44
Breiterová
1931
Polní zvěř
V roce 1931 zastřeleno bylo následující mnoţství zvěři: zajíců 30, koroptví 50,
baţantů 20, škodné zvěři 5 kusů.
Drahota
Drahota v r. 1931 drţela se celkem na té výši, jako v roce předešlém.
Stavby
V r. 1931 nebyly prováděny ţádné stavby.
Kampelička
Vykazuje během roku 1931 přijatých vkladů 68 000 Kč, vyplacených zápůjček
5 500 Kč. Stav vkladů ke dni 31. XII. 1931 činí 170 453 Kč, stav
zápůjček ke dni 31. XII. 1931 činí 131 433 Kč. Členů čítá spolek 25,
vkladatelů 41, dluţníků 11.

Spotřeba lihovin
Druh
Pivo
Vína

Mnoţství
70 hl
40 l

Kořalka
Likéry
Limon. a sod.
Celkem

150 l
20 l
273 l
74 hl 83 l

Cena
19 800 Kč
1 200Kč
500 Kč
1 800 Kč
500 Kč
2 206 Kč
24 856 Kč
26 006 Kč

Spotřeba kuřiva
Druh
Doutníků
Cigaret
Tabáku

Obecní knihovna

Kusů
2 100
126 000
1040 balíčků

Cena
1200 Kč
11 600 Kč
760 Kč

čítá celkem 240 svazků. Výpůjček bylo celkem 54, čtenářů 17. Příspěvek od obce
obnášel jao obvykle 100 Kč.
Od čtenářů vybráno 11, 50 Kč.
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor konal valnou hromadu, 5 schůzí členských.
Dále pořádán byl obvyklý ples dne 4. ledna.
Zábavní odbor sboru dobrovolného hasičstva pořádal krom toho masopustní merendu
dne 15. února, a mikulášskou zábavu dne 13. prosince.
Úprava vesnice
V r. 1931 nebylo na úpravu vesnice ničeho podnikáno.
Taneční zábavy
Taneční zábavy pořádány celkem 4.
Obecní účty
Účty m. šk. rady
Potřeba školní jevila se obnosem 2 960 Kč. Rozpočet školní byl plně vyčerpán.
Soupis dobytka

Koní 17, hovězího dobytka 190, bravu (prasat, koz, obec) 115.
Spolkový ţivot
Spolkový ţivot nevykazoval ţádné pozoruhodnější činnosti.

Rok 1932
Hasičský ples

Dne 3. ledna 1932 pořádán byl jako kaţdoročně hasičský ples v hostinci p. Jana
Laciny za hojné účasti.
Věneček dne 8. dubna
Dne 8. dubna pořádala S.K.M. pro Vršovku a okolí věneček v sále hostince p.
Jana Laciny za slušné účasti.
Pálení čarodějnic
Dne 30. dubna jako kaţdoročně slavilo se pálení čarodějnic za velké účasti dospělých
i omladiny.
Věneček dne 8. května
Dne 8. května byl pořádán věneček tělocvičnou jednotou „Sokol“ v hostinci br. Jana
Laciny. Účast byla slušná.
Dětské divad. představení
Dne 18. a 19. června sehrána byla školními dětmi divadelní hra „Tři zlaté vlasy
děda Vševěda“. Provedení bylo uspokojivé a hra se všeobecně líbila. Kroje zapůjčila
firma Šustr v Náchodě, funkci nápovědy převzal s nevšední ochotou p. Boh. Samek.
Čistý výtěţek nebyl ţádný.

Pouťová taneční zábava
Dne 24. července (v neděli) pořádána byla v hostinci p. Jana Laciny pouťová
taneční zábava za slušné účasti.
Obţínková zábava
Dne 11. září (v neděli) pořádána bylo v hostinci p. Jana Laciny obţínková taneční
zábava za slušné účasti.
Posvícenská taneční zábava
V sobotu dne 30. října a v neděli dne 31. října pořádána byla jako obvykle
posvícenská taneční zábava v hostinci p. Jana Laciny za slušné účasti místních i
přespolních.
Vloupání do statku p. F. Kubína
U příleţitosti posvícenské zábavy dne 30. října večer vloupali se neznámí zloději do
statku p. F. Kubína, a v nestřeţené chvíli odcizili některé věci, zejména šatstvo a
kolo, přičemţ se téţ z domácích zásob najedli.
Mikulášská zábava
Ve čtvrtek dne 8. prosince pořádala tělocvičná jednota „Sokol“ ve Vršovce
mikulášskou zábavu v hostinci p. Jana Laciny za slušné účasti místních.

Provedena byla čísla mluvená i zpěvná a sehrána byla vtipná jednoaktovka „Pavla
komtoiristka“, která se všeobecně líbila. Úlohy byly obsazeny takto:
Pavlínka
Naftalín, šéf závodu
Chumáček, cestující,
dvojník p. Naftalína
Lacina, sluha
Sluha v bance
Pí. Vápencová
Detektiv

F. Lukášková
V. Lukášek
Jar. Lhotský
Jos. Lukášek
Jar. Lukášek
Aneţ. Lukášková
Jos. Rydlo

Ke konci představení byla mikulášská scéna s rozdáváním dárků. Čistý výtěţek – 81
Kč – připadl jednotě.
Počasí
Všeobecně jsme přesvědčeni, ţe uplynulý rok byl neobyčejně suchý. Svědčila o tom
vyschlá koryta řek a nářky zemědělců, kteří trnuli strachem nad suchými poli a ztrátou
podzemní vláhy. Ještě dnes jsou menší potoky vyschlé a řeky mají mimořádně nízkou
hladinu. Stromy, keře a všechny rostliny, tzv. zimovzdorné shazují listí, trpí
nedostatkem vláhy. Všechno vás přesvědčuje o tom, ţe vláhy není nadbytek. Avšak
pojednou dostává se nám do ruky zpráva státního ústavu meteorologického o počasí v r.
1932, a tu ve světle statistiky zjistíte, ţe minulý rok měl normální sráţky, ţe se nijak
nevyšinul z osmdesátiletého průměru. Tento rozpor je jistě podivný. A přece není.
Má pravdu vaše zkušenost i statistika, prakse i teorie. Sráţky, měřené dešťoměrem,

sice dosáhly příslušné stupnice, ale vyskytly se hromadně v krátkém údobí a pak
dlouho nic. A kdyţ dostavily se deště, vyprahlá zem nepostačila napojiti se vláhou, a
ta stekla rychle do koryt potoků a řek a pro úrodu byla ztracena. Tolik
k nepochopitelné statistice o normálních sráţkách minulého roku. Podle sdělení
státního ústavu meteorologického byl rok 1932 v Praze poměrně teplý, s celkem
normálními sráţkami.
Roční průměr v Praze Klementinu 9,6 ºC byl o 0,6 º vyšší, neţ osmdesátiletý
normál. Nejvyšší teplota byla na Karlově dne 21. VIII., kdy bylo zaznamenáno
33,7 ºC a nejniţší dne 11. února, kdy bylo -15,9 ºC. Abnormálně teplý byl měsíc
září, jehoţ průměrná teplota byla o 3 ºC vyšší, a také leden měl téměř tak vysokou
odchylku, totiţ +2,7 ºC. Poměrně nejchladnější měsíc byl březen, jehoţ průměrná
teplota byla zase o 3 º niţší. Dni s teplotami 30 º a vyššími (dni tropické) bylo na
Karlově 16, s teplotami 25 a vyššími (dni letní) 50. Mrzlo ve 220 dnech a ve 30
dnech udrţela se teplota pod bodem mrazu (lednové dny). Rok 1932 byl dosti bohatý
na sluneční svit, neboť celkem je zaznamenáno 2032 ½ hodin svitu. Oproti desetiletí
1921 – 30 je tato hodnota o 260 % vyšší neţ normál. Průměrně byla obloha 61%
zataţena mraky. Nejvíce slunce svítilo v září (o 64 hod. více neţ obvykle). Jasných
dnů bylo 58 a zamračených 123, s mlhou 127, s vichřicí 32, vesměs na Karlově.
Sráţky byly normální. Celkem napršelo v Klementinu 458,9 mm, coţ činí 102%
proti padesátiletému průměru. Nejvíce sráţek spadlo v květnu 87,6 mm (norm. jest 55
mm), nejméně v prosinci 4,7 mm (norm. 24 mm). Sněţilo v 21 dnech, leč sněhová
souvislá pokrývka leţela pouze v 15 dnech, tedy mimořádně krátkou dobu. V pěti
dnech padaly kroupy, v jednom krupky. Ve 32 dnech bylo slyšitelné hřmění. Za rok
se vypařila vrstva vody 585 ½ mm silná.
Úroda

Úroda r. 1932 byla celkem obstojná.
Pohyb obyvatelstva
Č. Jméno
1 Věra Formanová
2.

Hana Matejsková

3.

Aneţka Dohnalová

4.

Jaroslav Poul

Datum
25. II.
1932
2.III.
1932
10. III.
1932
17. V.
1932

Poznámka
Vršovka č. 27
Vršovka č. 29
Vršovka č. 3
Vršovka č. 29

Úmrtí
Č. Jméno
1. Alţběta Ţďárková
2. Marie Lacinová

Stáří Příčina
19
let

Tuberkulosa
plic

Sňatky
1. Grigorij Matasov + A. Kiršnerová
2. Forman V. + B. Hojná
3. Jan Ţilík, betonář (přiţenil se do Slavoňova)

Poznámka

Polní zvěř
Zastřeleno bylo celkem 38 zajíců, 65 koroptví, 20 baţantů a 5 kusů škodné zvěři.
Drahota
Ţádné podstatné změny.
Stavby
Josef Pitaš čp. 20 postavil nový chlév. Pitaš Josef č. 16 postavil novou obytnou
budovu. Josef Švorc nový domek č. 47 na „Drahách“.
Kampelička
Vykazuje během roku 1932 přijatých vkladů 13 103 Kč, vyplacených zápůjček
12 000 Kč. Stav vkladů ke dni 31. XII. 1932 činí 165 181 Kč, stav
zápůjček 137 079 Kč. Členů čítá spolek 26, vkladatelů 48, dluţníků 12.
Spotřeba lihovin
Pivo 62 hl, víno 76 l, kořalka 1 hl, likéry 26 l, limonáda a sodovka 4 hl 73 l.
Úhrnná cena všeho = 24 856 Kč.

Spotřeba kuřiva
Přibliţně jako v roce minulém.
Obecní knihovna
Čítá celkem 240 svazků. Výpůjček bylo celkem 112, čtenářů 20. Příspěvek od obce
činil jako kaţdoročně 100 Kč. Od čtenářů vybráno bylo 19,80 Kč.
Sbor dobrovol. hasičů
Sbor dobrovolných has. pořádal valnou hromadu, ples dne 3. ledna.
Úprava vesnice
V ohledu úpravy vesnice nebylo ničeho podniknuto.
Taneční zábavy
Tanečních zábav bylo pořádáno celkem 6.
Obecní účty
Účty m. š. rady
Potřeba školní jevila se obnosem 2 560 Kč.

Rozpočet byl plně vyčerpán.
Soupis dobytka
Koní 19, hovězího dobytka 195, bravu 120.
Spolkový ţivot
Pozoruhodnější ruch jevila tělocvičná jednota „Sokol“.

Rok 1933
Hasičský ples 29. ledna
Dne 29. ledna byl, jako kaţdoročně pořádán hasičský ples v hostinci p. Jana
Laciny. Účast domácích i přespolních byla slušná.
Masopustní merenda, pořádaná těl. jed. „Sokol“ 26. února
V neděli dne 26. února pořádala těl. jed. „Sokol“ masopustní merendu, spojenou
s taneční zábavou. Po proslovu, který obstaral V. Lukášek, vystoupili Jos. Rydlo
ml. a Jaroslav Lukášek (přestrojeni za zedníky) v komickém výstupu „Jak se u nás
staví“.
Na to sehrána ţertovná jednoaktovka „Šťastný den pana profesora“ od Josefa
Skruţného, v níţ úlohy byly takto obsazen:
Profesor Karfiol
Hedvika, jeho ţena
Doktor Útěcha
Docent Řeřicha

Fr. Lukášek
Aneţ. Lukášková
Jos. Rydlo
Jar. Lukášek

Na to předveden byl oblíbený komický výstup „Štrúdl“ od Jos. Švába
Malostranského, ve kterém sólově vystoupil V. Lukášek. Po přestávce zazpívala M.
Pavlíková kupletní výstup „Lásky Káči Rambouskové“ a Jos. Rydlo starší píseň
„Nikdy se nevrátí“.

Nakonec sehrána znamenitá fraška o 1 aktu z vojen. ţivota od R. Havelky, „Ich
melde“.
Úlohy sehráli:
Major Gyula Fehervari
Nadporučík Fredy Málek
Julie, jeho choť
Fanny, panská
Ignác, nadporučíkův sluha

V. Lukášek
Jar. Lhotský
F. Lukášková
F. Rydlová
Jos. Lukášek

Hra byla skvěla sehrána, úlohy vesměs přiléhaly. Zaznamenati téţ sluší, ţe
pohostinsky vystoupila v sólové písni sl. Effenbergová ze Slavoňova, která uchvátila
obecenstvo skvělým přednesem.
Reţie: Boh. Samek, Zpěv, hudba: K. Breiter.
Vybráno bylo okrouhle 300 Kč, po zaplacení výloh zbylo okrouhle 100 Kč,
kterýţto obnos připadl místní jednotě.
Další činnosti zdar!
Divadelní představení hasičské 2. dubna
Dne 2. dubna (v neděli) sehrál sbor dobrovolných hasičů divadelní hru „Paličova
dcera“ od J. K. Tyla.
Úlohy byly obsazeny místními ochotníky následovně:
Radní Horina
Aktuár Květný

Jos. Čečetka
Jos. Rydlo

Kateř. Šestáková, plátenice
F. Smolová
Valenta, její bratr, šumař
V. Lukášek
Rozárka, jeho dcera
A. Lukášková
Kačenka
M. Zákravská
Madlenka její sestry
A. Kňourková
Vdova Jedličková
M. Pavlíková
Antonín, její syn, krejč. tovaryš Jos. Lukášek
Soused Vondráček
V. Smola
Soused Bláha
J. Zákravský
Martin Touţímský, mladý řez. J. Hůlka
Bětuška, jeho sestra
F. Lukášková
Podleský, zámoţný koňař
F. Švorc
Pavel Kolínský, osadník z Ameriky J. Kňourek
Prokop, ml. Indián
Jar. Lukášek
Jablonský, uř. hrdel. práva
Jos. Rydlo
Starý Melichar, hrobník
V. Dohnal
Liduška, sluţka Šestákové
F. Rydlová
Pozorný, dohlédač nad vězni
V. Matoulek
Dva drábové
F. Lukášek, V. Sychrovský
Hra byla slušně sehrána a všeobecně se líbila. Představení bylo hojně navštíveno
občany místními i přespolními. Vybráno bylo přes 400 Kč. Uvésti téţ sluší, ţe k této
hře byla zábavním odborem pořízena nová dekorace, a sice: venkovská světnička,
kamna a strom, vše v úhrnné ceně okolo 700 Kč. Malířská práce zadána p.
Palečkovi v Dobrušce, konstrukci obstaral p. Jos. Hercík.

Odvody
Při letošních odvodech odvedeni byli tito mládenci: Jan Hůlka, Jos. Rydlo, Rud.
Lhotský, Jarosl. Lhotský.
Pálení čarodějnic
Dne 30. dubna, jako kaţdoročně, účastnili se děti, omladina i dospělí starého zvyku
pálení čarodějnic.
Věneček sokolský, dne 7. května
Dne 7. května pořádán byl tělocvičnou jednotou „Sokol“ ve Vršovce věneček
v hostinci bratra Jana Laciny. Účast odpoledne i večer byla slušná.
Pouťová taneční zábava
Dne 23. července pořádána byla v sále hostince p. Jana Laciny pouťová taneční
zábava. Účast přes nepříznivé počasí byla slušná.
Veřejné okrskové cvičení těl. j. „Sokol“
Dne 16. července 1933 mělo býti pořádáno veřejné cvičení spojené s výletem IX.
okrsku, avšak pro nepříznivé počasí pořádání odloţeno na 23. VII. a pořádán jen
taneční věneček.

Tento se však pro nepřestávající déšť rovněţ nezdařil. Choulostivé cukroví podařilo se
rozprodati.
Den 23. VII. začínal slibně. Průvod se řadil na Průhoně a odtud šel přes ves do
zahrady br. J. Hůlky. Zúčastnily se všechny jednoty z okrsku. Na cvičišti uvítal
přítomné br. K. Breiter, potom se ujal slova br. H. Doleţal, ţupní jednatel. Jen
dokončil proslov a jiţ se spustil déšť, takţe všichni účastníci museli se uchýliti jednak
do stánků, jednak do hostince. Po tomto nepříjemném překvapení, kdyţ déšť ustal, se
v programu pokračovalo.
Při cvičení vystoupilo ţactvo, mladší muţi, ţeny. Jednota Bohuslavice předvedla
pětadvacítku, kterou nacvičila ku svému 25 letému jubileu. Na konec bylo utkání ve
volejbalu (N. Město, Bohuslavice, Vršovka) Večer se pořádal věneček. (Podrobnější
údaje v kronice sokolské).
Oslava státního svátku
Při oslavě naší samostatnosti vystoupili opětně dospělí i mládeţ (o vystoupení mládeţe
školní podrobněji v kronice školní).
Dospělými sehrána byla jednoaktovka od Jo. Ţemly „Nocí k úsvitu“, v níţ úlohy
byly obsazeny následovně:
Rychtář
Stráţník
Děd
Ţelezničář
Hostinský
Voják na dov.

V. Lukášek
V. Sychrovský
Jos. Pitaš
Jos. Kňourek
Jos. Švorc
Jar. Lukášek

Zběh
Desátník
Vojín
Vojta, leg.
Ţlábková
Hroudová

Jos. Lhotský
Fr. Lukášek
Jan Hůlka
Jan Roleček
Fr. Lukášková
M. Pavlíková

Hra se všeobecně líbila. Návštěva byla vzhledem k špatnému počasí slabá. Vybráno
bylo celkem 190 Kč, po odečtení výloh zůstalo 64 Kč, kterýţto obnos připadl
škole.
Pořádání mikulášské zábavy
V neděli dne 10. prosince pořádal zábavní odbor dobr. has. Mikulášskou zábavu
s pestrým programem. Provedena byla čísla mluvená i zpívaná.
Mezi jiným sehrána byla vtipná jednoaktovka „Tyhle spolky!“ od Rud. Vlasáka.
Úlohy v ní byly obsazeny následovně:
Trdlo, spolkář
V. Lukýšek
Barbora, j. ţena F. Smolová
Jenda
V. Sychrovský
Josef j. děti
J. Rydlo
Mařka
F. Lukášková
Křovák
J. Klapal
Hra byla velmi výstiţně podána.

Nakonec sehrána mikulášská scéna, v níţ vystoupili:
Mikuláš
Čert
Anděl
Stráţník
Republika

Hůlka Jan
Švorc Jos.
Lukášková F.
Klapal Jar.
Rathouská R.

Rozdáváním dárků byla zábava ukončena. Vybráno bylo okrouhle 200 Kč.
Pohyb obyvatelstva
Narození
Č. Jméno
1. Jaroslav Mrázek
2.

Olga Matasová

3.

Václav Švorc

Datum
9. dubna
1933
15. dubna
1933
15. září 1933

Poznámka
Vršovka č. 9
Vršovka č. 41
Vršovka č. 47

Úmrtí
Č. Jména
1. Frant. Švorc
2. Anna Breiterová

Stáří Příčina
Poznámka
60 l Zápal plic
1 r. Chřipka
Dcera

učitele
3.
4.

Marie Sychrovská 79 r. Přestárlost
Jan Vondřeje
76 Zápal plic

Sňatky
Dne 18. II. 1933 Vodolán Ladislav, zem. d., Střechov + Šlapková Anna,
zem. d. (nar. v Americe)
Josef Dohnal, četník (nevěsta ze Zákraví)
A.Jarošová (provd. v N. Městě n/Metují)
Počasí
Počasí bylo celkem mírné. V letních měsících byla veliká horka, obzvláště v měsíci
srpnu. Měsíc prosinec přinesl nám velké mrazy, které dostoupily na mnohých místech
aţ -27 º. (Polička)
Úroda
Úroda r. 1933 byla celkem obstojná.
Polní zvěř
V roce 1933 zastřeleno bylo 35 zajíců, 68 koroptví, 25 baţantů.

Drahota
Drahota jako roku loňského.
Stavby
V roce 1933 prováděl přestavbu svého obydlí p. Jos. Pitaš, č. 16.
Kampelička
Vykazuje během roku 1933 přijatých vkladů 26 915 Kč, vyplacených zápůjček
9 000 Kč. Stav vkladů ke dni 31. XII. 1933 činí 777 863, stav zápůjček
142 929 Kč. Členů čítá spolek 27, vkladatelů 51, dluţ. 13.
Spotřeba lihovin
Druh
Pivo

Mnoţství
55 hl 70 l

Víno
Kořalka
Likéry
Limonáda
Úhrnem

40 l
90 l
15 l
245 l
59 hl 60 l

Cena
Kč
18 480
Kč 500
Kč 1080
Kč 375
Kč 500
21 025
Kč

Spotřeba kuřiva
Druh
Doutníků
Cigaret

Kusů
2 200
127 000

Tabáku

1 050
balíčků

Cena
1 480 Kč
12 677
Kč
800 Kč

Obecní knihovna
Čítá celkem 240 svazků. Výpůjček bylo celkem 89, čtenářů 21.
Příspěvek činil jako kaţdoročně 100 Kč. Od čtenářů bylo vybráno 12,20 Kč.
Sbor dobr. hasičů
Hasičstvo pořádalo jako kaţdoročně ples v měsíci lednu. Zábavní odbor sehrál 2
divadelní představení („Paličova dcera“, „Mikulášská zábava“)
Úprava vesnice
V r. 1933 byl oplocen pozemek u p. Vojtěcha Rydly a prostranství před ním
vyrovnáno a upraveno. Rovněţ chodník před školou zvýšen a upraven.
Taneční zábavy

Taneční zábavy pořádány byly v r. 1933 celkem 4.
Obecní účty
Potřeba školní jevila se obnosem 2 778 Kč. Rozpočet byl vyčerpán.
Účty m. š. řady
Viz nahoře
Soupis dobytka
Koncem roku 1933 bylo 14 koní, 202 krav, 119 prasat.
Spolkový ţivot
Spolkový ţivot nevyvíjel ţádnou zvláštní činnost. Zaznamenati sluší snad jedině
veřejné okrskové cvičení od Sokola.

Rok 1934
Hasičský ples
Dne 28. ledna pořádán byl jako kaţdoročně ples sboru dobr. hasičů v hostinci p.
Jana Laciny. Účast byla slušná.
Ostatková merenda těl. j. Sokol
Dne 11. února (v neděli) pořádána byla těl. jed. Sokol merenda s pestrým
programem. Sehrána byla ţertovná jednoaktovka „První pacienti“, v níţ úlohy byly
obsazeny následovně:
Dr. Šidítko
Fifi, asistentka
Kulka, sluha
Poštov. zřízenec
Čalouník
Ml. dívka

V. Lukášek
F. Lukášková
V. Rydlo
J. Čečetka
Jan Hůlka
M. Pavlátová

Dále sehrána byla druhá jednoaktovka „Pokoj za větrem“ od E. A. Longena.
Úlohy sehráli:
Em. Diblínek

F. Lukášek

Nynča, j. ţena
Arn. Krátký
Vilém
Pí Moudrá
Heda
Ferd. Misík
Doleţal
Sl. Květuška

M. Pavlátová
V. Sychrovský
Jan Hůlka
R. Rathouská
A. Matasovová
Jos. Čečetka
J. Matasov
F. Lukášková

Dále sehrány tyto kuplety:
„Půlnoční růţe“ R. Rathouská
„Pytlácká smůla“ J. Rydlo, V. Rydlo
„Staří mládenci“ V. Lukášek, V. Sychrovský
„Horny“
R. Rathouská
„Strejda z Čabúz“ V. Lukášek
Janek na Pomlázce“
R. Rathouská
Kuplety byly vesměs zdařilé.
Vybráno bylo 167,00, vydání 129,00, zbývá tudíţ 38 Kč. Návštěva slabá.
Dětské divadlo u příleţ. jub. oslav p. pres.
Dne 25. března sehrály školní dítky za vedení správce školy dětskou div. hru od J.
Průchy „Pro tatíčka presidenta“. Hra byla slušně sehrána jak dětmi, tak dospělými.
Čistý výnos připadl škole (Podrobnější údaje viz v kronice školní).

Společný vínek
Dne 16. dubna pořádán byl v sále u p. Jana Laciny společný vínek za slušné
účasti.
Poţár u p. Laciny
Dne 17. dubna časně zrána vypukl u p. J. Laciny v hostinci poţár. Bylo to právě
po věnečku, kdyţ se účastníci rozcházeli do svých domovů. Kaţdý pohříţil se v spánek,
kdyţ tu náhle do ticha vnesl se ostrý signál hasičské trubky „Hoří“. Lidé probuzeni
ze spánku vyhlíţeli okny, odkud se šíří zlověstná záře poţáru. Zprvu se zdálo, ţe
zasaţena jest celá usedlost p. Laciny, na štěstí však jednalo se pouze o stodolu. Na
místo neštěstí přispěchali rychle místní hasiči a dali se ze všech sil v zápas se zhoubným
ţivlem. I okolní sbory přispěly ku pomoci. Na záchranu hořícího objektu nebylo ani
pomyšlení, neboť stodola stála jiţ v jednom plameni. Zhoubný ţivel nalezl vydatnou
potravu v uloţené píci, ve strojích a v nářadí. Úsilí zachránců musilo se omeziti na
isolování poţáru a na záchranu okolních stavení. U velikém nebezpečí byly usedlosti
pí. Z. Hůlkové a p. V. Daška. Na tyto soustředilo se veškeré úsilí hasičských
sborů i domácích lidí. Po dlouhém, úporném boji podařilo se konečně poţár zdolati.
Stodola lehla úplně popelem, škoda jest však kryta pojištěním.

Úvodem v r. 1946
Neţ bude čtenář dále čísti, nechť si uvědomí, ţe tyto řádky jsou psány více jak po
deseti letech od posledního záznamu.
Po odchodu ř. u. Breitra byl zvolen kronikářem V. Rydlo st. č. 31. Ten však po
několik let nezapsal ani řádky. V r. 1492 byla kronika okupanty odebrána, uloţena
na okr. úřadě v N. Městě n. Met., později s ostatními odeslána do Prahy, kde měla
přijíti do stoupy na nový papír. Toto se však nestalo a šťastně se dočkala vysvobození.
Koncem r. 1945 ji přivezl p. Boh, Sychrovský, studen práv.
Za tuto dobu přihodilo se mnoho věcí, které nyní přesně zachytiti nemohu, protoţe sám
zde působím od r. 1490, kdy jiţ zde „hospodařili“ Němci. Budu proto nucen mnohé
stati, které by si zaslouţily zaznačiti podrobně, vzíti jen přehledně a prosím za
prominutí, nebudou-li některé záznamy v časovém postupu přesně za sebou.
Ponechávám téţ místo pro důleţitější doplňky, na které se během času vzpomene.
Jako radostnou zvěst oznamuji, ţe nikdo nepřišel o ţivot z důvodů válečných, nikdo za
okupace nikoho neudal, vesnice byla jeden český celek.
Jindř. Vídenský
ř. uč.
Obecní zastupitelstvo
K volbě obecního zastupitelstva byla podána po dohodě v r.
kandidátka. Zvoleni byli:
Starosta: Josef Pitaš č. 16
Náměstek:

jednotná

Členové:
Pokladníkem byl Jos. Pitaš č. 2.
Toto obecní zastupit. bylo činno aţ do května r. 1945, kdy vedení obce převzal
Revoluční národní výbor v tomto sloţení: Jindřich Vídenský, předseda, členové: Vác.
Sychrovský, Jan Čečetka, Jan Hůlka, Karel Šichan, Václav Lukášek a Jar.
Klapal.
Během okupace chtěl se starosta několikrát vzdáti, úřady mu to však nepovolily.
Funkce byla zodpovědná, (četníci a) různé kontroly si na obec. úřadě, který byl
v kuchyni u starostů, podávaly dveře. Po zavedení německého úřadování v r. 1942
vypomáhal na obec. úř. Jindř. Vídenský a Boh. Sychrovský. Záplava něm. přípisů
jen se hrnula.
Protektorát
Kdyţ 15. března 1939 byly Čechy a Morava prohlášeny Protektorátem, očekával
lid s neblahým tušením následky. Se zachmuřeným pohledem, zaťatými pěstmi, slzami
v očích a mnozí hlasitým pláčem „vítali ochránce“, kteří pyšně přijíţděli na motorových
vozidlech po silnicích.
Brzy přišlo nadělení: Zavedení lístků na potraviny, mýdlo, oděv, obuv.
Z počátku lidé, protoţe byli zásobeni, ani příděly nevybrali, později a později byl znáti
nedostatek přídělů a rozmohl se černý obchod. Mnohé potraviny zmizely vůbec, kupř.
káva, čokoláda, čaj, citrony, rýţe, kakao.

Látky byly vyráběny ze dřeva, ceny na černo za jakostní zboţí rapidně stoupaly.
Z některých, zvláště „textiláků“ stávají se milionáři, národ však chudne záplavou
papírových peněz a odváţením zboţí do Německa.
Za 1 RM jsme museli dáti 10 Kč, tedy kaţdý Němec u nás ţil lacino. Vojáci i
vojačky vykupovali, co viděli a posílali do Německa.
Další ukázkou něm. vzdělanosti bylo uzavření vysokých škol. Studenti stříleni,
odvezeni mnozí do koncentračních táborů. Boh. Sychrovský šťastně se dostal z Prahy,
zaměstnán u notáře Němce v N. Městě. Později však byl pracovně nasazen do letecké
továrny Doctor v Náchodě aţ do r. 1945. V květnu se dal pět zapsati na vys. školu
a Jar. Rydlo na vys. obchodní.
Pracovní nasazení
Okupanti zřídili „pracovního úřady“, kterými byli lidé odváděni na nucené práce buď
do továren, nebo na zákopy. Pro naši obec byl úřad v Dobrušce. Povoláváni byli
buď jednotlivci, nebo celé ročníky. Tak se dostali na práci do Německa: Jos. Ulich
do Waldenburgu, Lhotský Josef v Gottbusu a Ant. Štaubert. Tento poslední se
vrátil aţ
,kdy oň byla jiţ obavy. Bureš E. v Srbsku!
Mnozí z nasazení prchali a skrývali se. Tak u Šitinů ţil a u Hůlků pracoval Josef
Lukášek z Čes. Třebové. Kdyţ po něm četníci „Pátrali, nikdo o něm nevěděl, ani
ho to neviděl a tak se šťastně doţil osvobození.
Koncem r. 1944 byly kopány zákopy od ţel. mostu za stanicí novoměstskou, vych.
před Vrchoviny k Přibyslavi. Obec tam vysílala kaţdý den 2 muţe, kteří se hlásili u
dohlíţejícího něm. vojáka. Po této práci byly stavěny barikády. Škoda krásných
smrků. Kmeny zapouštěny do země v podobě husté ohrady, vyplněno vše dlaţebními
kostkami, kamením, hlínou, spojeno skobami, latěmi, dráty. Do výklenků v nich měly

se klásti kmeny, které leţely u kaţdé uzávěry. Nejmocnější byly u měšť. školy v N.
Městě, u hostince Ţelezo v Krčíně. Někde byly po 150 m od sebe vzdáleny.
V Krčíně postavili Němci vedle ţelezného mostu proti proudu dřevěný o velké
únosnosti z kmenů z „Obory“. Neměli však příleţitosti, k našemu štěstí, ničeho pouţíti
a tak po osvobození bylo vše rozebráno.
Zákopové práce
Horším bylo nasazení na zákopové práce na jiţní Moravu, kam byli odesláni úřadem
práce Josef Čečetka a Václav Dašek. Josefu Čečetkovi nepomohlo ani to, ţe měl
ohlášky. Tam pracovali od r. .

Nejhůře dopadl Josef Rydlo z č. 39, přiţeněný do Mokrého. Nepomohla rychlá,
předčasná ţenitba, byl odeslán na zákopové práce do Rakous. Byla strašná zima,
spali po dvou při sebe přikrčeni, na troše slámy, ve stodolách. Mnohdy nemohli pro
zimu usnouti. Ještě v parném létě byl trápen silným kašlem. Zásobování bylo téţ
špatné.
Zásobovací agenda
Pisatel kroniky převzal 1. VII. 1940 výdej potravinových lístků od ř. uč. Jos.
Páslera. K tomu v krátkém čase přibyly: lístky na mýdlo, šatenky, poukazy na obuv,
povolení mlecí, domácí poráţky, poukazy na textilie a změny v zásobování. Toto vedl
do konce roku 1941 zdarma. Potom stanovena malá odměna.

Rozpisy osevních ploch, výmlat, dodávky obilí, dobytka, sena, slámy, luštěnin a
olejnin měla na starosti zeměd. komise: V. Dohnal, V. Petruţelka, Jos.
Sychrovský č. 18, kteří toto dosud vedou.
Příděl petroleje, plášťů a duší na jízdní kola jakoţ i známek na nádobí si ponechal
starosta Jos. Pitaš, od jara 1945 V. Petruţelka.
Čím déle trvala okupace, tím byla agenda sloţitější. Proto výdej poukazů na boty a
textilie přidělen Jos. Rouskovi st. č 42. Kdyţ těţce onemocněl, převzal textilie Emil
Šitina a boty Jos. Hojný. Po Šitinovi, kdyţ se odstěhoval, byl Jan Čečetka, ten
odešel do Bohuslavic, nyní vede Jos. Pitaš, předseda MNV.
Místo předpisování kontingentů byly zavedeny „Mléčné jednotky“. Na kaţdý ha orné
půdy tisíc MJ. Za kaţdý dodaný l mléka počítána jedna MJ, za kg ţiv. v.
hovězího 5, vepřového 6, olejniny měly různé mnoţství. Hospodáři zaváděli dodávky
do „Pomocné kníţky“, podle ní a dokladů jsem ¼ ročně zanášel do „Statkových
archů“ a po kontrole z hospod. školy na Opočně zasílal okr. úř. k další kontrole.
Kdo nedodal připadající ¼ MJ, měl míti zastaveno pěstování drobného zvířectva
(husy, slepice, králíci apod.). Ač zde byla moţnost, nikomu se tak nestalo. Snad
nikdo tak málo nedodával, jako Jos. Ţilík. Ovšem musíme s politováním
zaznamenati, ţe tak činí i nyní za ČSR.
Mletí
Mletí bylo obstaráváno mlýnem Rousek v Černčicích, Blaţek ve Spy. Oba mlýny
mlely na jedno mlecí povolení i víckrát tak, ţe se na kaţdého dostalo. Kdyţ byl při
omezení mlýnů uzavřen Blaţkův mlýn ve Spech, byla Vršovka úředně přidělena
mlýnu Rouskovu. Protoţe tam byl nebojácný stárek Langr a z Vršovky prášek,
později mládek Václav Suk, bylo dobře. Dojíţděti do mlýna se mělo jen 2x týdně,

v pevně stanovené dny okres. úřadem, mletí na společném povoze s obecním průvodcem.
Kdyţ však vzkázali „je nachystáno“, byl čistý vzduch a jelo se vyměnit i v jiný den.
Noční hlídky
Jiným nadělením Němců bylo zavedení tříčlenných nočních hlídek. Mělo to býti
opatření proti parašutistům a potulujícím se uprchlým zajatcům, kterých bylo stále více
a více, hlavně v lesích. Tu jsme to prováděli prakticky. Dohodou sestaveny trojice,
které od večera do rána hrály v karty ve stráţnici. Byla to místnost pro deputátníky u
Sychrovských č. 18, později, kdyţ tam usadili Němce, uprchlé před Rudou
armádou, přestěhovalo se dozadu, do komory. Hlídky rozepisoval Jan Čečetka, který
téţ po mnoho nocí „vypomáhal“ horlivě mimo sluţbu v mariáši. Téţ ferbl kvetl v této
době nadbytku peněz. Jak se hlídky prováděly, je viděti z toho, ţe hlídka Vídenský –
Pitaš – Dašek se druhý den odpoledne dozvěděla, ţe v Dobrušce hořelo po půlnoci.
Vodní druţstvo
Vodní druţstvo, mající předsedou V. Daška, připravilo k melioraci hromady trubek,
které jsou uloţeny u lípy při Daškových, na Průhoně a jinde. Téţ toto druţstvo je
postiţeno okupací. Práce, které nejsou pro válku důleţité, jsou zastaveny. A naše
nerozumná, hlavně starší mládeţ z prostopášnosti ničí tento cenný majetek.
Brigády
Dosud, ač je červenec 1946 nebylo s pracemi započato. Není pracovních sil. Různé
pomocné brigády jsou organisovány a vysílány hlavně do dolů, do lesů, které jsou

v pohraničí ohroţeny kůrovcem, na ţně a děti z měšť. škol a niţších gymnasií na chmel,
který je cennou vývozní surovinou. Od nás nejel nikdo, zda mají lidé práce aţ nad
hlavu. Venkov má nedostatek pracovních sil.
Zvonek
Také o zvonek nás připravili Němci. Byl zakoupen pí Kubínovou z č. 18 za
a zavěšen na transformátoru. Jeho jasný hlas rozléhal se obcí, aţ přišla pohroma. Na
nařízení okupačních úřadů byl sňat obecním stráţníkem dne
1942 za pomoci
Jos. Kňourka a Boh. Rady. Snětí bylo fotografováno. Více jsme ho neviděli.
Zvony
V r. 1945 přišla zpráva, ţe památnější zvony z Čech byly nalezeny v Praze a
Hamburku neporušeny. Deputace obce Černčic, která odejela do Prahy, skutečně
našla jejich zvon jménem. Byl dovezen dne 20. června 1945 a aţ na hranice obce
vyšli církevníci k slavnostnímu přivítání. Obec Vršovka přispěla na výlohy obnosem
200 Kč.
Osvětlení
Elektrické osvětlení, zavedené v obci r. 1934, téţ postihla okupace. Drát obecního
veřejného osvětlení byl bez náhrady odebrán, či ţe ukraden, měděné dráty hlavního
vedení i od Černčic vyměněny za ţelezná lana.
Nařízeno přísné zatemnění, které se zde příliš nedodrţovalo, šetření elektr. energií,
jeden čas dokonce měla kaţdá domácnost ušetřiti 33% proudu, oproti minulému

měsíci. Hospodářské stroje poháněné elektřinou měly pracovati současně nejvýše tři,
jinak hrozila elektrárna odejmutím proudu celé vsi. V určité hodiny denní byl vůbec
proud zastaven.
Tak za temných nocí tonul celý kraj ve tmách. Vítané to bylo pro černé obchody.
Auta jezdila se zatemněnými světly, čím dále v menším mnoţství, mnohá byla
rekvírována, nebo povinně odevzdány akumulátory a gumy. Posléze pro nedostatek
benzinu nepřijel ani lékař. Na takové případy pamatoval místní has. sbor, jehoţ
strojmistr Boh. Rada těch několik litrů vţdy měl ochotně po ruce.
Pouliční světla po několika letech byla rozsvícena poprvé dne 7. března 1946.
Zastavení spolků
Němci rozpustili téţ všechny politické strany a zastavili činnost tělovýchovných a
vzdělávacích spolků. Majetek u nás propad. U nás to byl Sokol. Majetek však
ţádný nevykázal a tak bradla uloţena v chlévě u Lacinů v hostinci šťastně tu zůstala
a dnes Sokol opět cvičí.
Nové spolky
Náhradou za politické strany nadiktována strana „Národní souručenství“, místní
vedoucí jmenovaný okresním, zase jmenoval ostatní místní funkcionáře. Politický
význam nemělo ţádný.
„Kuratorium pro výchovu mládeţe“ mělo nahraditi zrušené tělovýchovné spolky.
Hlavním jeho cílem mělo býti přeškolení české mládeţe v německém duchu. U nás se

nikdo nepropůjčil, tak děti určeny do Spy. Sepští byli uvědomělí, neoznamovali
nedbalou docházku, děti „nepřeškolovali“ a toto si tam rády zacvičily.
Okresním vedoucím Kuratoria byl učit. V. Vaněk z Jílového. Vedl to tak, ţe
konečně byl od Němců zatčen a vyslýchán. Protoţe mu nic nedokázali, byl jen
propuštěn.
Osvětová sluţba
Také osvěta měla býti zapřaţena do německé káry. Moravcovo ministerstvo šk. a
osvěty zřídilo okresní vedoucí, v Náchodě smutně proslulý Barták, kteří jmenovali zase
místní vedoucí. U nás to byl V. Sychrovský. V tom duchu, jak si oni přáli, ovšem
nepracoval.
Svaz zeměděl. a les.
Téţ byl zřízen Svaz zemědělství a lesnictví. U nás jmenován Jan Zákravský. Měl
nutiti zemědělce k vyšším výkonům a dodávkám. Různá provolání a oběţníky se jen
rojily. Při soupisu dodávek mléka koncem měsíce jsem mu téţ pomáhal jednotlivé
výnosy čísti, často za veselosti a jadrných poznámek přítomných rolníků, zvláště kdyţ
nám hlásali, ţe nás Němci ţiví, co vše k nám dováţí, co obilí nám dali při „vzetí do
ochrany“ a proto nyní jim máme část vrátiti.
Po osvobození je Jan Zákravský předsedou Jednotného svazu českých zemědělců,
tedy z toho vidíme, ţe za okupace rolnictvu neškodil a proti vlasti neslouţil.

Pohyb obyvatelstva od 1. 1. 1934 do 1. 7. 1946

Sňatky:
Jeţek Václav z Černčic č. 7 – Marie Petruţelková z Vršovky č. 11, oddáni 12.
X. 1935
Tošovský Rudolf, rol., Městec n./D. – Boţena Pitašová z Vršovky č. 16, oddáni
26. XI. 1938
Prymš Ant., tov. děl. v Lipí – Anna Ţilíková z Vršovky 26, oddáni 7. I.
1939
Ulich Josef, děl. ČSD Šonov – Ludmila Kubínová z Vršovky č. 30, oddáni
21. I. 1939
Rousek Josef, tesař, Vršovky 42 – Anna Jarkovská z Vršovky č. 12, oddáni 14.
X. 1939
Suchánek V., strojv., Blaţkova – Frant. Rydlová z Vršovky č. 22 – oddáni 11.
XI. 1939
Černý Josef, děl. Lokota – Marie Klapalová z Vršovky č. 2, oddáni 6. VII.
1940
Macháček Jos., holič. pom. Náchod – Anna Linhartová z Vršovky č. 24, oddáni
28. X. 1941

Rydlo Vác., rol., Vršovka 31 – Marie Zákravská z Vršovky č. 7, oddáni 14.
II. 1941
Petřek Rudolf, automech. v Černč. – Emilie Rousková z Vršokvy č. 14, oddáni
21. IV. 1942
Macháně Jarosl., stroj., Vrchoviny – Frant. Smolová z Vršovky č. 32 – oddáni
28. VII. 1942
Rousek Jar., str. zám., Vršovka 42 – Emilie Šichanová z Vršovky č. 27 – oddáni
27. IV. 1943
Sychrovský Vác., rol., Vršovka 21 – Lidmila Rydlová z Vršovky č. 8 – oddáni
28. IV. 1943
Havlíček Karel, pek.pom., Hamburg – Ludmila Švorcová z Vršovky č. 49,
oddáni 31. VII. 1943
Rydlo Josef, rol., Vršovka 39 – Anna Vaňková z Mokrého, oddáni .11.
1942
Kulštejn Robert, povoz., Dobruška – Marie Ţilíková z Vršovky č. 26, oddáni
21. VI. 1944
Ţilík Frant., děl., Vršovka 26 - ?

Brych František, Vršovka 54, oddán v Praze v pros. 1945
Čečetka Jos., rol., Vršovka č. 9 – vd. Milada Vinterová z Vršovka č. 25 –
oddáni
Andrš Jos., str.z., Křovice – Věra Kvirencová z Vršovky č. 24 – oddáni 29.
IX. 1945
Šíba Jaroslav, holič, Krčín – Emilie Lhotská z Vršovky č. 38 – oddáni 16.
II. 1946
Hofman Josef, krejčí, Černčice – Marie Hercíková z Vršovky č. 43 – oddáni 4.
7. 1946

V tomto období, tj. od 1. I. 1934 bylo uzavřeno 22 sňatků.

Narození:
Rok 1934
Pitašová Helena 1. I., otec Josef, č. 20
Dohnalová Anna, 10. II., Václav, č. 3
Hojný Jaroslav, 11. X., Josef, č. 46

Rok 1935
Lukášek Miloslav, 14. VII., otec František, č. 45
Rok 1936
Dohnal Josef, 26. II., Václav, č. 3
Švorc Jiří, 18. VII., Josef, č. 47
Rok 1937
Zítková Jarmila, 18. I., Robert, č. 33
Šitinová Boţena, 12. II., Emil, č. 35
Vintera Vladimír, 26. II., Bohuslav, č. 25
Vinter Ludvík, otec Ludvík, č. 29
Rok 1938
Rok 1939
Vintr Milan, otec Ludvík, č. 29
Rok 1940
Černý Václav, 1. II., otec Václav, č. 47
Sychrovská Milada, 3. II., Josef, č. 18
Vinterová Milada, 1. IV., Bohuslav, č. 25
Ulichová Ludmila, 28. IV., Josef, č. 30
Vídenský Jindřich, 23. XII., Jindřich, č. 44
Rok 1941

Jarema Jiří, 20. IV., otec Michal, č. 51
Milotová Hana, 21. X., František, č. 27
Rousek Josef, 19. XI., Josef, č. 33
Rok 1942
Baldrych Jiří, 23. III., otec Bohuslav, č. 51
Sychrovská Ludm., 24. V., Josef, č. 18
Dohnalová Ludm., 28. V., Václav, č. 3
Vintr Lubomír, 30. VIII, Ludvík, č. 29
Rok 1943
Macháň Jarosl., 30. VI., Jaroslav, č. 32
Rousková Jarmila, 21. VIII., Jaroslav, č. 42
Sychrovská Zdeňka, 25. VIII., Josef, č. 18
Rok 1944
Smola Václav, 12. II., otec Václav, č. 32
Švorcová Jana, 27. II, Josef, č. 47
Macháň Pavel, 26. VII., Jaroslav, č. 32
Suchánek Václav, 15. X., Václav, č. 40
Šitina Jaroslav, 30. XII., Emil, č. 35
Rok 1945
Sychrovská Hana, 4. II., otec Václav, č. 21
Černý Jaroslav, 7. II., Václav, č. 47
Rydlo Václav, 21. IV., Václav, č. 31

Ulich Václav, 26. VIII., Josef, č. 30
Smolová Marie, 25. XD., Václav, č. 32
Rousek Vladimír, 18. XI., Jaroslav, č. 42
Rok 1946
Čečetka Jaroslav, 8. IV., Josef, č. 25
Andršová
V tomto období se narodilo 39 dětí, z toho 23 chlapců a 16 dívek.
Zemřelo jediné dítě, Václav Rydlo.
Úmrtí:
Lukášková Frant., pens. Vršovka 48, 28. IV. 1935 – 62 r.
Sychrovský Vác., výměn. z č. 21, 6. X. 1935 – 83 r.
Lukášek Václ., domkář č. 35, 9. XI. 1935 – 66 r.
Kubína Frant., rol. č. 18, 14. I. 1936 – 82 r.
Ţilíková Marie, vdova, č. 26, 3. IV. 1936 – 69 r.
Lacina Václav, výměn. z č. 19, 25. II. 1937 – 85 r.
Rydlo Václav, výměn. z č. 39, 3. XII. 1937 – 78 r.
Hojný Frant., ţel. zříz. v. v. č. 27, 17. I. 1938 – 52 r.
Zákravský Václ., výměn., z č. 8, 30. III. 1938 – 71 r.
Kolc Josef, chalup. z č. 5, 6. XII. 1938 – 67 r.
Kiršner Josef, tk. děl., č. 41, 20. XII. 1938 – 64 r.
Matejsek Václav, chal. č. 29, 16. VII. 1939 – 63 r.
Klapalová Frant., zem. d., č. 2, 19. IX. 1939 – 70 r.

Kubínová Mare, chal. č. 30, 2. II. 1940 – 55 r.
Kubínová Anna, výměn. č. 18, 15. III. 1940 – 76 r.
Lukášková Anna, sluţ., 4. 35, 7. IX. 1940 – 36 r. (TBC)
Henclová Anna, výměn. č. 4, 17. X. 1940 – 82 r.
Tomášová Anna, zem. děl., č. 29, 1. II. 1941, 64 r.
Smola Ladisl., výměn. č. 32, 13. VIII. 1941 – 64 r.
Ţďárek Josef, výměn. z č. 14, 28. VIII. 1941 – 86 r.
Prázová Anna, tov.děl., č. 9, 17. III. 1943 – 86 r.
Zákravská Kateř., vým. v č. 8, 30. III. 1943 – 71 r.
Brych Václ., zeměd. č. 34, 3. IV. 1944 – 69 r.
Jirman Stan., děln. č. 40, 16. X. 1944 – 88 r.
Petruţelková Frant., vým. č. 11, 30. XII. 1944 – 76 r.
Cimrová Marie, zem. děl. č. 24, 24. I. 1945 – 89 r.
Rydlová Alţběta, výměn. č. 39, 23. III. 1945 – 79 r.
Dostál Jan, výměn. z č. 28, 17. X. 1945 – 90 r.
Šotolová Anna, dom. č. 13, 17. I. 1946 – 68 r.
Rydlo Václ. č. 31, zápal mozk.blan, 31. I. 1946 – 9 měs.
Rousek Jos., tk. mistr, č. 42, 11. III. 1946 – 64 r.
Brychová Růţena, vým. č. 34, 30. 3. 1946 – 74 r.
Vintera Bohuslav, rol. č. 25, 7. 10. 1943 – 46 r.
Všechny osoby doţívají se v naší vsi poměrně vysokého věku. Výjimky jsou řídké, úmrtí
kojenců pranepatrné. Osoby uvedené v tomto přehledu počtem 33, doţily se
dohromady 2318 roků, je tedy průměrný ţivotní věk v této době v naší vesnici 70
roků, značně vysoký proti krajům průmyslovým.
Všechny osoby uvedené v seznamu zemřely smrtí přirozenou, válka ani okupace si
nevyţádaly ţádných obětí.

Podle sdělní pí Rydlové, měl těsně před smrtí V. Rydlo z č. 39 nějaké vidění a
oznámil, ţe bude hrozná válka.
Sbírky
Pod dobu okupace byly prováděny nucené sbírky peněz a šatstva pravidelně. Jednou
to bylo pro německý ČK, jindy pro Zimní pomoc nebo pro české dělníky v říši. Tito
z toho ale nikdy nic neviděli.
Po našem osvobození, jiţ 9. května, byl vypraven z Náchoda přes Týniště pomocný
vlak se zásobami a oděvem pro poškozenou Prahu. Ačkoliv oznámení
z bohuslavického nádraţí přišlo o ½ 13 hod. a vlak jel o 16. hod., dostihl náš vůz,
řízený p. V. Frintou a mnou doprovázený, nádraţí současně s přijíţdějícím vlakem.
Bohuţel celá vlaková zásilka byla v Praze nesvědomitými lidmi pronevěřena,
rozkradena rozprodána. V časopisech byla uveřejněna i jména provinilců. Jak byli
potrestáni, není mi známo.
O rychlost akce se zaslouţili všichni, je třeba vzpomenouti některých vynikajících.
Byla to moje rodina, pí Matoulková, p. Rada, p. Klapal, rodina Pitašova a mnoţí
jiní. Seznamy dárců všech sbírek jsou v příloze kroniky.
Oslava Osvobození
Dne . května 1945 byla u nás uspořádána péčí předsedy MNV, tehdy mne,
jedna z prvních oslav Osvobození. Obec, zvláště škola a okolí, byly slavnostně
vyzdobeny. Průvod, ve kterém byli Vršovští do jednoho, prošel za zpěvu národních
písní okruhem obce a vrátil se ke škole, u které byla vlastní slavnost. Řečníkem byl J.
Vídenský a z ONV taj. soc. dem. strany. Za uspořádání poděkoval jménem

mládeţe Josef Ţilík. 3000 K získaných dary za papírové praporky bylo poukázáno
Svazu osvob. politic. vězňů a vdovám po popravených v Pardubicích. Z těchto
podniků jsou četné fotografie. Svaz české mládeţe, který se ustavil, zvolil předs. Jos.
Hercíka ml. Z výtěţku veselice obdrţel do vínku 3000 Kčs.
Kaple
Paní Anna Kubínová, výměnkářka v č. 18 odkázala 40 000 Kč na postavení
kaple ve Vršovce. Podmínka byla začnouti se stavbou do tří let, jinak nadace
připadne bohoslovcům v Hradci Králové. Se stavbou se pro okupaci začnouti
nemohlo a při soupisech vkladů v r. 1945 jiţ si tento obnos dal psáti Hradec Král.
Později však poslali přípis s podmínkami, za kterých vrátí obnos ve prospěch stavby
kaple. MNV se usnesl, ţe stavbu kaple chce provésti.
V době převodu vkladů do nucené, vázané úschovy vydal Jos. Sychrovskkýk st.
provolání k Vršovským, kde připomenul, ţe na různé sbírky bylo hojně pamatováno, jen
na doma nic. Proto se rozhodl provésti sbírku na kapli, zvonici, případně hřbitov.
Peníze buď v hotovosti, nebo se odepíší dárci z vkladů v místní Kampeličce, vklady
které dále zůstávají, se přestaly úrokovati a byly vázány.
Výsledek sbírky provedené 28. října 1945 je následující:
L. a V. Sychrovský č. 21
10 000 K
Boh. Sychrovský
8 000
Jos. Sychrovský st. č. 21 2 000
Jos. Pitaš č. 20
2 000
Fr. Pitašová vd. č. 20
-500

J. Antoš, Náchod
-625
Jos. Sychrovský č. 18
5 000
V. Smola, č. 32
1 700
J. Pitaš, č. 16
2 000

V. Rydlo, č. 39
J. Rousek, č. 33
P. Hojná st.
2 000
V. Lacina, č. 19
J. Lacina, č. 36
V. Dašek, č. 23
J. Kubín, č. 30
J. Ulich, č. 30
A. Rydlová, č. 40
A. Rydlová, č. 8
J. Hojný, č. 46
1 000
V. Dohnal, č. 3
V. Rydlo, č. 31
A. Šotolová, č. 13
K. Šichan
J. Rousek, č. 42
Fr. Ţilík, č. 26
J. Linhart, č. 24
J. Klapal, č. 2

2 000
-500

2 000
2 000
5 000
-200
-200
-50
6 000

-500
1 000
-400
-100 K
-100
-200
-200
-200

Fr. Švorcová, č. 47
E. Lhotská, č. 38
B. Rada, č. 15
J. Hercík, č. 43
V. Suk, č. 6
V. Petruţelka, č. 11
Em. Rousková, č. 27
V. Černý, č. 47
V. Frinta, č. 1
2 500
J. Vídenský, evang.44
Frintová, Náchod
V. Lukášek, č 45
J. Jarkovský, č. 12
1 000
A.Tomková, č. 10
J. Kňourek, č. 17
2 000
J. Hencl, č.4
J. Zákravský
1 515

-200
- 80
-500
-500
-300
-700
-200
-100

-300
-200
-500

-30

-309

Tato sbírka, největší jaká kdy u nás byla podniknuta, vynesla tedy sumu 66 409
K, vesměs ve starých „protektorátních“ korunách.
Historie výstavby telefonu

Tomu, ţe naše obec jiţ nepatří k těm, které nemají telefonního spojení se světem, můţe
se děkovati jedině Jos. Pitašovi z č. 20, nynějšímu předsedovi MNV, který svou
houţevnatostí, pílí, často i svými vlastními prostředky dokázal, ţe po dlouhé době
různých jednání, kdy často se zdálo, ţe stavba se neuskuteční po dlouhou řadu let,
v době nedostatku telefonního materiálu, kdy většinou vše se získalo jen výměnou,
protoţe peníze neměly ceny, dokázal, ţe stavba byla provedena a ţe dne 1. XII.
1944 měl první čestný telefonní rozhovor z Vršovky a sice s Hospodářským druţstvem
v Krčíně.
Aby obtíţe a těţkosti vynikly, vypisuji vše podrobně.
Na doporučující pokyn Okres. úřadu v Náchodě (příl. č. IV – 4250/43) rozhodlo
se obecní zastupitelstvo dne 15. února 1943, poţádati ředit. post v Pardubicích o
zavedení telefonu do obce Vršovky. Na podání z 8. III. 1943 došla dne 29.
III. 1943 od ředitelství odpověď pod č. j. 21.593 – II.A-1943, ve které
oznamovalo, ţe výstavba telefonu do naší obce by si vyţádala nákladu 20 550 k,
kterouţto částku by bylo nutno sloţiti v hotovosti před započetím stavby. Další
podmínkou je zajištění místnosti na dobu 10 let od zřízení, bez moţnosti vypovězení
v této lhůtě. Místnost pro zřízení telefonní hovorny propůjčil ochotně a bezplatně V.
Josef Jarkovský, obchodník v č. 12, a závaznou smlouvu téţ podepsal.
K obstarávání telefonní sluţby ustanovena sl. Boţ. Jarkovská, coţ poštovní a
telefonní úřad v N. městě n.Met., jakoţ i Okresní úřad v Náchodě schválily.
Velká obtíţ byla zde s opatřením celkového obnosu 20 550 K. Úmysl obce, opatřiti
si tuto částku výpůjčkou, byl znemoţněn rozhodnutím Okres. úř. v Náchodě, který
naprosto nepřipustil schválení tak vysoké zápůjčky pro velké zadluţení obce. Obecní
zastup. tedy usneslo provésti na tento účet dobrovolnou sbírku. Tato vynesla hotových

9 022 K a další částku, která však byla jen slíbena, ale nikdy nesloţena. S touto
sumou se okres. úřad nechtěl ještě uspokojiti a proto byla hlášena nová, dodatečná
sbírka, al jen fingovaná, která měla vynésti spolu s prvou 18 500 K, zbytek pak
2 050 měl býti uhrazen pokladniční výpůjčkou. Teprve tehdy mohlo býti zasláno na
ředit. do Pardubic závazné prohlášení, schválené nadřízeným okres. úřadem, ţe obec
určitě si ţádá zřízení telefonu a brzy byl prostřednictvím místní Kampeličky poukázán
celý obnos nákladu.
Nejobtíţnější stránka celého podniku = finance byla vyřešena tak, ţe k výnosu sbírky
4 022 K přistoupil dar Elektr. druţ. ve Vršovce obnosem 5000 K a zbytek
6 528 K zařazen dodatečně do obecního rozpočtu, při příleţitosti zem. revise obec.
hospodaření p. taj. Hrubešem, neboť při jeho sestavování se tak omylem nestalo
Příspěvkem Zem. úřadu byl tento dluh i s úroky v r. 1944 vyrovnán a dodatečně
získán příspěvek do Hospod. druţstva v Krčíně obnosem 300 K a od Okres. úř.
v Náchodě 3 000 K.
Po zdolání finančních nesnází se však stavba telefonu neuskutečňovala. Na urgenci
obec. zastup. odpovědělo ředitelství přípisem ze dne 30. IX. 1943, ţe z technických
důvodů v roce 1943 nepřichází stavba telefonu v úvahu, ţe počátkem r. 1944 nám
sdělí, bude-li tak moţno učiniti později. Při rychle se zhoršujících válečných
hospodářských poměrech bylo zde nebezpečí, ţe celá akce, tak slibně započatá, se
neuskuteční. Konána proto obecní porada, ve které dohodnuto, ţe budou provedeny
sbírky naturálií a pomocí jich bude se celá věc urgovati u příslušných osob a úřadů.
Jedině tento, v tehdejší době nouze, rozumný zákrok nám pomohl v poměrně krátké
době vymoci výstavbu telefonu.
Jos. Pitaš č. 20 a Beránek, úřed. stavby telefonů z N. Města, podnikli cestu do
Pardubic a na snaţné prosby (podepřené jak nahoře uvedeno) a na přímluvu p.
Beránka bylo oznámeno, ţe zamítnutí stavby se veře zpět, přislíbeno, ţe jakmile to bude

moţné, telefon k nám bude zřízen. Ovšem zůstalo při slibu a věc spala na mrtvém
bodě. Nyní záleţelo na stavebním úřadě v Hradci Králové. Na neustálé jeţdění a
prosby přijel konečně p. Macháček, revident staveb. úřadu, tehdy sluţebně v Náchodě
a přislíbil, ţe 15. listopadu 1944 se započne se stavbou telefonu. Ţádal téţ
výpomocné dělníky.
Na kopání děr pro sloupy při cestě do Spů brali účast: Jos. Švorc 47, Jos.
Linhart st. 24, A. Macháček st. 41, Boh. Švorc 13, Fr. Švorc 47, Boh.
Rada 15, V. Jarkovský 12, J. Vinter 25, Pitaš J. 20.
Sloupy přivezli: J. Jarkovský 18, V. Rydlo 8 a V. Dašek 23.
Různý materiál přivezli: V. Frinta, Al. Čečetka.
K natahování drátů půjčil koně J. Sychrovský č. 21, hovornu přivezl J. Kňourek
17, cizí dělníky stravovali a přenocovali: Pitaš 20, Rydlo 39, Čečetka 9, Dašek
23, Sychrovský 21, Zákravský 7.
Svornou spoluprací za vytčeným cílem svépomocí finanční i pracovní bylo dobré dílo
dokonáno 1. prosince 1944.
Kampelička
podávám přehled o místní Kampeličce vţdy k 31. XII. Pozorný čtenář můţe
srovnáním čísel přijíti k zajímavým závěrům.
Rok:
Stav členů:
Vkladů:
Vkladatelů:

1938
44
252 438
42

1940

1944

1945

41
42
43
225 949 1 026 845 1 516 463
69
124
134

Zápůjček:
Dluţníků:
Pokladniční
obrat:

174 630
23
357 444

159 890
57 891
21
6
513 700 1 727 216

36 000
6
4 280853

Zajímavý je vzestup vkladů, v r. 1945 bylo šestkrát více vkladů, neţ v r. 1938.
Zápůjčky klesly ze 174 630 K na pouhých 36 000 K, ze 23 dluţníků se 19
zbavilo dluhů.
Představenstvo Kampeličky:
r. 1938
Starosta: Josef Sychrovský st., č. 21
Pokladník:
Václav Smola, č. 32
Členové představenstva:
Jan Lacina
Josef Pitaš 16
V. Rydlo st., 31
Jos. Hercík
Petruţelka V.
Dohnal V.
Rousek Jos., 33
Zákravský Jan
Dozorčí rada:
Vác. Lacina

r. 1945
Jos. Pitaš, č. 20

Jos. Kňourek
Jos. Jarkovský
Vác. Frinta
Vojt. Rydlo
Frinta Josef
Sokol
Tělocvičná jednota Sokol byla za okupace zrušena dne
, nářadí zůstalo
zachováno a činnost obnovená dne 14. 5. 1945. Cvičí se v sále u Lacinů. Členstvo
a dorost se zúčastnil prostných cviční v r. 1946 na veřej. cvičení v Bohuslavicích a
Krčíně a na okrskovém cvičení ve Vrchovinách. Činnost se po době nuceného
mrtvolného klidu zdárně rozvinuje, počet cvičících trpí odstěhováním do pohraničí.
Funkcionáři:
1938
Starosta Josef Hercík
Jednatel Jan Hůlka
Pokladník Jos. Lhotský
Náčelník Vác. Sychrovský
Náčelnice:
Cvičitelé: Jos. Frinta

1945
do 26. února 1947 nezměněno

Stav:
Ţáci

1945

1938

Ţákyně
Dorostenci
Dorostenky
Členové
Členky

19

12
1

Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů ve Vršovce byl jediným spolkem, který nebyl rozpuštěn.
Z přídělu benzínu bylo vypomáháno motorkům ţacích strojů i pro nutné cesty lékařů.
V celém tomto období neměl sbor příleţitosti zakročiti proti ohni. Veřej. cvičení
v Černčicích 1946.
Stav členů a funkcionářů
1938
1945
Starost
Smola Ladislav
Velitel
Lacina Jan
Zákravský Jan
Podvelitel Dohnal V.
Jednatel V. Sychrovský V. Sychrovský
Osídlení pohraničí
Za okupace, kdy obyvatelstvo pohraničí prchlo do vnitrozemí, nebylo v naší obci jediné
volné místnosti k pronajmutí. Dnes je volné č. 2, domek Matejskův, chaloupka u

Pitašů č. 16, č. 41 a chaloupka u Sychrovských č. 21, téţ chalupa č. 35 u Šitinů
je obývána jedinou osobou.
Za okupace bylo vydáváno ve zdejší obci průměrně pro 204 aţ 210 osob, mimo
dělníků zaměstnaných nuceně v Německu. Nyní je stav 165 osob. Úbytek má
většinou příčinu v znovuosídlení pohraničí.
Vystěhovali se během r. 1945 nebo 1946:
Brych Josef s manţ. a synem do Liberce, 28. XI. 45
Macháček A. manţ. do Liberce
Vintrová s matkou a 3 dětmi do Broumova
Švorc Frant. s manţ. a 2 dětmi do Teplic n. Met.
Macháně Jarosl. s manţ. a 2 dětmi
Bureš Emil s manţ. a 3 dětmi do Meziměstí
Rousek Jarosl. s manţ. a 2 dětmi do Č. Lípy
Rousková Frant. č. 42 do Č. Lípy
Brych Fr. po návratu z voj. sluţby do Mostu
Šitina Emil s manţ. a 5 dětmi do Duchcova
Suk Václ. s manţ. a 2 dětmi do Vlkova
Rydlo Vác. s manţ. do Dolan u Jaroměře
Šotola Jaroslav, do N. Města n. Met.
Klapal Jar., s manţ. a dcerou do N. Města n/Met.
Čečetka Jan, do Bohuslavic.
Do jiných míst se vdaly: M. Ţilíková, E. Rousková, M. Hercíková, V.
Kvirencová
V činné voj. sluţbě jsou: Boh. Sychrovský, Boh. Švorc, Jos. Linhart

Hajným v Orl. horách se stal Josef Švorc st. Jeho rodina však bydlí zde.
Přistěhovali se:
Jos. Kvirenc s manţ. a synem z Černčic do č. 34, které obdrţeli od Brychů
Pecháň s manţ. z Přibyslavi, tchán J. Sychrovského 18
Jar. Šíba z Krčína, přiţenil se k Lhotským
Do domku Jo. Brycha se proti vůli celého MNV nastěhoval Obst s manţ.
z Krčína. Nedostává zde, ač tu bydlí několik měsíců, potravinové lístky, ani není
policejně přihlášen k pobytu.
Místní národní výbor
MNV uvedený na str. 83 (zde str. 38, 39) byl na základě dohody stran Národní
fronty rozšířen na základě paritního zastoupení po třech, na 12 členů. Stalo se tak ve
veřejné schůzi u Lacinů dne
1945.
Volnou aklamací byli zvoleni:
Komunisté: Jar. Rydlo, Jiří Matasov, Jar. Klapal
Soc. dem.: J. Vídenský, Jan Zákravský, E. Šitina
Nár. soc.: V. Lukášek, J. Hůlka, K. Šichan ml.
Lidová: J. Pitaš 20, V. Petruţelka, V. Smola
Předsedou MNV zvolen J. Vídenský, zástupcem J. Pitaš.

Po odstěhování J. Klapala a vzdání se pro studium J. Rydly, vyslala strana
KSČ Jos. Hercíka V. Spasuka. Prvý se zúčastnil asi 2 schůzí a těţce
onemocněl, druhý nepřišel vůbec.
V srpnu 19455 se vzdal předseda v důsledku očekávaného přestěhování funkce a
zvolen byl Jos. Pitaš č. 20. Pokladníkem se stal Karel Šichan ml.
Na základě výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáţdění, byly provedeny
nové volby MNV dne 25. VI. 1946.
Strana KSČ 2 mandáty: Jos. Kvirenc, J. Matasov
Strana Nár. soc. 2 mandáty: V. Lukášek, V. Matoulek
Strana lidová 7 mandátů: Jos. Pitaš 20, V. Petruţelka, V. Smola, J. Frinta,
V. rYdlo 8, J. Rousek 33, V. Dohnál
Strana soc. dem. 1 mandát: Jan Zákravský
J. Vídenský se mandátu vzdal, chce se odstěhovati.
Proti novým členům nebylo námitek a všichni volbu přijali.
Počet obdrţených hlasů pro Úst. nár. shrom.
Komunisté 18
Soc. dem 11
Nár. soc. 27
Lidová
69
Bylo tedy volební číslo pro naši obec 10. MNV zvolil opět dosavadního předsedu
Jos. Pitaše č. 20.

Oddluţení obce
Naši obec tíţil po dlouhá léta školní dluh v částce 35 950 Kč. za přičinění
bývalého obec. zastup. byla naše škole dne 9. března 1944 oddluţena, příspěv. od
kurat. pomoc. fondu z Prahy v částce 35. 950 Kč.
Němci
Naše vesnice byla vţdy 100% česká. Němci přechodně v ní bydlící byli uprchlíci
z krajů fronty, po Osvobození opět osoby přidělené zemědělcům na práce.
1. Uprchlíci – „národní hosté“
Kdyţ na jaře 1945 přiblíţila se fronta k Střelínu v Hor. Slezsku, proud
německých uprchlíků – civilistů, který jiţ dlouho před tím směřoval přes náchodský
průsmyk do vnitra Čech, byl uhnut na Nové Město a houfy přidělovány do vesnic.
Měli pracovati a rolník byl povinen dáti nocleh a stravu, téţ koním a taţnému
dobytku. Zavlekli do Čech kulhavku a slintavku.
V Bohuslavicích je chtěli umístiti v hostinci „Na Marijánce“. Protoţe byla okna
vytlučena a měli spáti na slámě, vymohli si přijetí do domácností. Proto jsme jim
připravili do sálu a do třídy staré postele. Kdyţ dne
přijel vedoucí transportu
baron von Stegmann s manţelkou a 6 dětmi, jakoţ i 52 osobami z jeho dvora ve
Stachau, kraj Střelín (Strehlen), obsadila jeho rodina třídu, kde vařili na
vypůjčeném sporáku do Rydlů 39 i spali. Peřin neměli, za to hojně koţešin. 36 lidí
bylo v hostinci, jakoţ i 3 páry koní. Zbytek po vsi: Sychrovský 21, čeledín s párem
koní a 2 sluţky, Sychrovský 18, čeledín se ţenou a pár koní, Rydlo 8 3 osoby a pár
koní, Čečetka 9, pár koní a čeledín. Kňourek a Frinta měli sluţku.

Pro sál si vařili v chaloupce u Dašků. Byli s nimi 3 Poláci – kočí a zajatci, 2
Belgičané, z nichţ serţant Argonských střelců Broset mi a Daškom psal po
šťastném návratu do Belgie a jeden Ital. Byli přátelští a domluvili jsme se německy.
Kdyţ sem přijeli, měli 17 vozů napěchovaných zásobami, viděli příjezd Rudé armády
a 12. května 1945 odjeli bez Poláků a zajatců zpět domů, kam se téţ dostali.
Zanechali zde traktor a 2 vlečné vozy, coţ dopravil V. Dašek ml. do kasáren v N.
Městě.
Byli jsme nuceni je nazývati „národní hosté“, název uprchlíci byl trestný.
2. Němci – pracovníci
Zemědělské dělnictvo a sloven. deputátníci měli moţnost v r. 1945 si zabrati
zkonfiskovaný německý zeměd. majetek. To se projevilo ihned nedostatkem pracovních
sil u rolníků ve vnitrozemí. Proto ONV přidělovaly Němce. U nás byli u
Sychrovských obojích a Rydlů 8, celkem 10 osob, od 15. října 1945 do 4. dubna
1946, kdy byli vyvezeni do Německa. Od 22. července 1946 má J. Sychrovský
18, německý pár, který je z Olešnice a bude také brzy odsunut.
Poznámka: Stalo se tak dne 3. 9 1946.
Stav dobytka
Soupisy dobytka, vepřů, koní a drůbeţe byly prováděny zvláště za okupace pravidelně.
Za zatajení kusu, nového přírůstku narozením hrozily pokuty i tresty na svobodě.
Husy, kachny a slepice jsou zatajovány, proto se můţe počítati ve skutečnosti o 30%
více.
Rok koní
1934

hovězí vepři husy, kachny slepice kozy

Poznámka

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943 14
1944 16
1945 24

170

69

184
183

60
71

43
196
120

460
651

60
48

Knihovny
Knihovny za okupace trpěly záměrným vyřazováním určitých knih neb spisovatelů a
literatury států, bojujících proti Německu. Za to Moravcovo ministerstvo školství
nutilo k nákupu a darem posílalo spisy, propagující německou myšlenku. Zde jich
byla v obecní i školní knihovně celá řada, vesměs dar min. školství. Po Osvobození
byly dány do sběru papíru.
Obecní knihovna okupací utrpěla poměrně málo škod. Měla jediný seznam – sešit,
knihy nařízené odevzdati byly uschovány a do sešitu dána poznámka s datem o rok
dříve. Roztrhané, špinavé – vyřazeno! Tak bylo zachováno asi 40 knih, z počátku u
Kňourků au mne, později pro hospodářské a vojenské prohlídky (v r. 1942 byly 3, o
půlnoci, ráno o 4. hod. a jednou v poledne. Němci vzdal ves do kruhu, venku zůstaly
všude hlídky a skupiny po 4 vojínech prohledávaly domy od sklepa po střechu. Měli

nařízeno hledati nehlášené osoby, pro postiţené i přechovávače byl trest smrti. Průkaz
pro přítomné byla policejní přihláška a občanská legitimace, vystavené okr. úřadem
německy.
Těţko si ţilo i doma – dobře vše dopadlo.) byly uloţeny pod střechu hasičské zbrojnice
Boh. Radou, zbrojmistrem sboru, který je v létě 1945 v pořádku vrátil.
Školní knihovna dopadla hůře. Inventáře i knihy novší, staré inventáře musely býti
kontrole téţ po ruce, výpisy vyřazených knih se dály 4x a německy a tak šlo skrýti jen
něco málo, starší literatura legionářská. Obětí se stala Encyklopedie české mládeţe i
svazky vlastiv. sborníku. Od kladského pomezí mimo jiných, méně hodnotných.
Stav knihoven k 1. VII. 1946:
Obecní: Učitelská: 188
Ţákovská: 196
Obec přispívá na obecní knihy Kč 200 ročně. Za 500 Kč, které obdrţel pisatel
jako předseda MNV, nakoupil na jaře 1946 knihy pro obecní knihovnu.
Knihovna obecní bývala ve školním kabinetě a půjčoval říd. učitel. Pisatel převzal
knihovnu 1. VII. 1940. Potom byla knihovna přemístěna do č. 52 do kanceláře
MNV v r. 1945 na podzim s kanceláří přenesena do č. 49. Zakoupena nová skříň
s posuvnými skly od p. Josefa Hercíka, míst. truhláře za
Kčs.
V roce 1945 a 1946 zapůjčuje knihy pro větší zaneprázdnění knihovníka p. Karel
Šichan ml., úředník ČSD a vypomáhá sl. Lib. Šichanová, úřed. OŠV
v Novém Městě.
V roce 1945 bylo vypůjčovatelů a
zápůjček.
Škola

Zdejší škola trpěla po více let malým počtem dětí. Kritický stav nastal při osidlování
pohraničí, kdy zůstali jen 4 ţáci, a sice Boţ. Šitinová, Vintera Vlad., Dohnal
Jos. a Jiří Švorc. Tento stav trval od listopadu do konce ledna 1946, kdy přišlo 6
dětí slovenských na zotavenou.
Po stránce školní vyhlíţela obec takto: V čp. 6, 7, 9, 20, 17, 44, 46 jsou děti
navštěvující měšť. nebo gymnasium, případně jiţ odrostlejší, vč. 1, 8 a 22 hospodaří
svobodní, v č. 16, 19, 31, 36 jsou lidé staří, vlastně výměnkáři, v č. 18, 30, 32
jsou děti ve věku předškolním. To je částečná ukázka školských poměrů.
6.února 1946 přidělila ZPM v Praze na ţádost MŠR a MNV ze slovenské
obce Matiašovce, okr. Vranov n. Topl´ou, kde ze 100 čísel zůstaly státi 3 domy a
škola, 6 dětí, které si vzali do opatrování: Jindř. Vídenský Josefa Sovu, Vác.
Sychrovský Ann Sovovou, V. Rydlo 5 Valerii Hrabíkovou, V. Lukášek
Alţb. Čondovou, Štaubert Ant. Jolanu Čondovou a Jos. Rousek 33 Helenu
Dudovou. Tyto děti, které vyše roku byly bez vyučování a bydlely ve sklepech, rády
se učily, protoţe byly vyučovány nejvíce slovensky. Zotaveny, obuty a ošaceny odjely
4. VII. 1946 do tábora ve Zruči n. Sáz., odtud domů.
Ţiviti a částečně šatiti tyto děti přineslo opatrovníkům velké finanční břemeno, neboť
od úpravy měny nastala velká drahota. Proto nebylo pěkné, ţe někteří samozásobitelé
zapomněli na slib, vypomáhati naturáliemi potřebným rodinám. Děti byly částečně
ošaceny z „Unry“, něco dala OPM a opatrovníci dokoupili potřebné.
Počasí
Zima 1945 – 46 byla nepříjemná, vítr, déšť a bláto se střídaly. V lednu mrzlo asi
14 dní na holo, sněhu děti uţily málo.

Jaro bylo časné, krásné, hrozilo však katastrofální sucho. Do konce dubna odkvetly
třešně a ranní byly do konce května jiţ očesány. V prvém týdnu květnovém kvetly
jabloně. Jetely a lucinky vysychaly, téţ někde obilniny byly ohroţeny. Aţ 12.
VII. dostavil se první déšť a za ním další. Úroda byla zachráněna, 8. července
začaly u nás ţně a úroda je nadprůměrná.
Téţ zeleniny a ovoce se urodilo spousty. Okurky klesly ze 7 Kčs aţ na 1 Kčs za
kg. Loni nejniţší cena byla 8 Kčs. Ovoce je mnoho červivého, Druţstvo platilo
3,50 Kčs, nyní jen 1 Kčs za 1 kg tam dovezeného padaného ovoce. Měšťáci pro
drahé jízdné a dostatek ovoce ve stáncích se na vesnici více neukazují. V minulých
letech jich chodily houfy, bylo ovšem také více peněz a nebylo jiných věcí (konserv
apod.).
První hřmění se ozvalo 20. února.
Boj o okres
Za okupace byl zrušen r. novoměstský okres. Soudní okres Opočno-Dobruška
přičleněn k Hradci Kr., Novoměstsko k Náchodu.
Po osvobození nastal původní stav. Dobruška však ţádala okresní sídlo a mimo jiné
uváděla, ţe je středem okresu. Články v novinách, rozhlasem, letáky a hlasovacími
lístky (víz příloha) bylo bojováno o sídlo okresu. Konečně bylo Dobrušce přiznáno a
tito přijeli den
pro zařízení. V N. Městě však sirény troubily poplach, práce
zastavena, lid zaplnil okolí budovy okres. úřadu aţ po klášter a auta odjela před
hrozbami obyvatel prázdna. Na telegramy obcí, předs. vlády Zd. Fierlingerovi a
min. vnitra Noskovi a jiným (Vršovka platila za telegramy 270 Kčs) Ústavodárné
nár. shorm. rozdělilo okres na dva, Nové Město má 42 obce, Dobruška 46 obcí.
Tak byly zřízeny dne
2 ubohé okresy

Výměna peněz
Bankovky a státovky první republiky protektorátní, záplava německých marek, peníze
slovenské a maďarské pengö na Slovensku, to byla záplava obíhající v prvých dnech
května 1945. K nim se přidruţily ještě tzv. okupační bankovky (Košice).
K zamezení inflace a staţení oběţiva obdrţela kaţdá domácnost „Výplatní list“. Na
něm byla přesně jména všech členů domácnosti. Veškeré papírové peníze byly
odevzdány do 15. XI. 1945 do tzv. „Nucené vázané úschovy“. Uvolněno bylo
z nich 500 Kčs, v nových v Anglii tištěných penězích, na osobu neb i zeměd.
usedlost. Téţ osobám starám na ţivobytí určeno měsíčně určité mnoţství, podnikatelům
na první výplaty apod. Tak mnohým, kteří získali velké obnosy lehkým způsobem i
těm, kteří ukládali korunu ke korunce, je prozatím stejně naměřeno.
Včelařství
Za okupace bylo nařízeno odevzdati 1, později 2 kg medu z kaţdého vyzimovaného
včelstva. Vzdor hrozbám vysokými pokutami včelaři med nedodávali, protoţe úroda
byla slabá a na obnos k 20 za 1 kg se čekalo několik měsíců. Jeden rok vůbec
nezaplatili, prý se včelaři „zřekli ve prospěch raněných“. Na černo byl med 200 –
300 k.
Jediným medným rokem byl rok 1944, kdy pisateli připadal průměrný výnos 12 kg
na včelstvo. Rok 1945 byl katastrofální, med ţádný a na okolí výskyt roztoče tak, ţe
včelíny na 50% zničeny, někde úplně. Brány všude vzorky, u nás nákaza nezjištěna a
přece pro vleklou mírnou a vlhkou zimu zhynulo na okrese na 50%zazimovaných včel.
Tak na jaře 1946 neměl Jos. Pitaš 20 z pěti rodin ţádné a pisatel z 5 jen jediné.

Mnozí ztráty nehlásili, aby nemuseli vrátiti předělený cukr na krmení včel. Med
není.
Přehled včelarů a včelstev:
V roce 1944 zazimováno 60 včelstev, v zimě uhynulo 18 včelstev, přezimovalo tedy
42 včelstev, z 25 rojů bylo osazeno 15 včelstev. V r. 1945 zazimováno tedy 57
včelstev.
Včelaři
Vojt. Rydlo 39
V. Rydlo 8
J. Pitaš 20
Dohnal V. 3
V. Dašek 23
V. Rydlo 31
V. Smola 32
J. Vídenský
V. Frinta
J. Sychrovský st.

29 rodin
2 rodiny
5 rodin
4 rodiny
1 rodina
2 rodiny
5 rodin
5 rodin
3 rodiny
1 rodina

Všechno v rozběrných úlech. Z toho bylo: 7 přísl. jen vrchem (Vídenský 5, Pitaš 2),
2 přísl. vrchem a zadem (Pitaš), 48 zadováků u ostat. včelařů.
První odvody po osvobození

Dne 27. 4. 1946 dostavili se k odvodu a byli všichni odvedeni: Vác. Jarkovský,
Jar. Rousek, Vác. Rydlo 8, Jar. Rydlo 31 a Jos. Švorc. Od nástupu
osvobozeni: V. Rydlo a Jar. Rydlo (studium).
Dobrovolně byli narukováni: Jos. Linhart a B. Švorc.

Dnem 31. srpna 1946 byla uzavřena naše škola pro malý počet dětí (8). Byl jsem
proto ustanoven říd. uč. v Otovicích u Broumova. Dne 22. září jsem se rozloučil
srdečně se všemi, kteří po šest let nám byli dobrými přáteli. Dne 24. 9. se odstěhoval
s rodinou. Kronikářem se stává p. V. Lukášek, ţel. zam.
Vršovka 24. 9. 1946
Jindřich Vídenský

Úvodem v r. 1951
Jsem pověřena vedením obecní kroniky ve Vršovce ode den 1. 9. 1951. Po
Jindřichu Vídenském, ř. uč., který se odstěhoval, byl určen kronikářem Václav
Lukášek, zaměstn. ČSD čp. 45, který tuto funkci nepřijal, takţe zápisy do kroniky
po pět let nebyly prováděny.
Pokud zprávy získám, doplním kroniku za tuto dobu a dále se budu snaţit nésti ji
podle pokynů vydaných r. 1951 ministerstvem informací a osvěty a podle pokynů
vydávaných dále osvětovým referátem ONV v Dobrušce.
Zprávy budu získávati od předsedy MNV, jednotlivých referentů MNV, předsedy
KSČ, předsedy MAV – NF, pokladníka MNV, pokladníka Záloţny.
kampeličky, knihovníka, jednatele hasičů a od místních pamětníků.
Libuše Šintáková

Rok 1947 – 1951
Politické poměry a politický ţivot v obci

Činnost politic. stran NF
Od vítězství lidu v únoru 1948 je ve zdejší obci pouze jedna politická strana a to
KSČ, která má 6 členů. Ostatní obyvatelé této obce jsou bezpartijní.
Činnost KSČ
Komunistická strana Československa byla ve zdejší obci zaloţena r. 1945 a ve svých
začátcích měla patnáct členů.
Předsedou léto strany byl Jaroslav Klapal, dělník čp. 2. Ten se ještě téhoţ roku
odstěhoval s rodinou do Nového Města n. Met. a po něm byl zvolen předsedou Josef
Kvirenc st., čp. 34. Jednatelem byl Josef Brych čp. 54, který se r. 1945
odstěhoval ze svého domku do pohraničí (Liberce). Toho roku a roku příštího
odstěhovalo se do „pohraničí“ ještě osm členů s rodinami, takţe roku 1948 měla
strana pět členů. Bývalý jednatel KSČ Josef Brych se přistěhoval zase zpět, ale ze
strany vystoupil.
Roku 1949, 1950 a 1951 měla organisace šest členů. Od r. 1951 je předsedou
Jiří Matasov, jinak nenastalo změn.
Tato strana nevyvíjí zvláštní činnost, poněvadţ má poměrně malý počet členů a většina
činnosti spočívá na jedné a téţe osobě.
MAV NF
Místní akční výbor Národní fronty byl utvořen v r. 1948 a zastoupen je takto:

Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Josef Kvirenc st, čp. 34, dělník, za KSČ
Václav Lukášek, čp. 45, zam. ČSD, za KSČ
Václav Dohnal, čp. 3, zemědělec, bezpartijní
Jan Zákravský, čp. 7, zemědělec, - II –
Josef Rousek, čp. 33, tesař. děl.,
- II –
Josef Sychrovský, čp. 18, zemědělec, - II –

Činnost MAV NF je značná, poněvadţ všechna význačnější dění závisejí na
konečném schválení tohoto úřadu. Schvaluje mimo jiné také členy všech sloţek v obci
(MNV, MHJ apod.) podává příp. kádrové posudky obyvatelů zd. obce, atd.
Za uplynulé čtyři roky nenastalo změn ve sloţení členů.
Veřejný ţivot
Slavnosti aj. politic. akce
Poněvadţ zdejší obce má jen malý počet obyvatel (150), nekonají se zde samostatné
slavnosti a zdejší obyvatelstvo zúčastní se manifestací, veřejných politických akcí, oslav
1. máje, atd. v Novém Městě n. Met. nebo v místě, kde jsou zaměstnáni.
Při vzpomínkových oslavách je pouţíváno místního rozhlasu.
Podpisové akce
Při mírové podpisové akci v r. 1951 manifestovalo všechno zdejší obyvatelstvo svým
podpisem za světový mír.

Důleţité události okresu
Podle vládního nařízení č. 3/1949 Sb. o územní organisaci okresů v zemích českých
byl zrušen okres Nové Město n. Metují a obce tohoto okresu byly přiděleny od 1.
února 1949 okresu Dobruška. Pod okres dobrušský spadá nyní 75 obcí, také naše
obec.
Okresní národní výbor v Dobrušce podléhá dále krajskému národnímu výboru
v Hradci Králové.
Správa obce
Činnost MNV
V roce 1947 konal místní národní výbor šest schůzí. Předmětem jednání v tomto roce
byla mimo jiné oprava silnice a odtoku vody přes zdejší obec. Ve schůzi dne 28. 11.
1947 bylo téţ jednáno o zavedení rozhlasového zařízení ve zdejší obci, poněvadţ však
většina členů MNV neprojevila pochopení pro tuto věc, byl návrh na zavedení
rozhlasu přes všechny snahy předsedy MNV zamítnut.
V roce 1948 bylo konáno 8 schůzí, ve kterých byly projednávány běţné záleţitosti.
V roce 1949 konal MNV čtyři schůze. Konečně se podařilo předsedovi MNV po
mnohém přesvědčování a vysvětlování získati souhlas členů MNV k zakoupení
rozhlas. zařízení.
Podle vládního nařízení ze dne 28. 2. 1950 čís. 14 Sb. o organisaci místních
národních výborů byl r. 1950 obnoven i zdejší MNV a na návrh místního akčního
výboru NF byli jmenováni okresním národním výborem v Dobrušce tito členové:

Josef Pitaš čp. 20, zem.
Josef Kvirenc čp. 34, zem.
Václav Lukášek čp. 45, děl.
Václav Dohnal čp. 3, zem.
Václav Hromádko čp. 19, zem.
Josef Frinta čp. 1, zem.
Jan Zákravský čp. 7, zem
Václav Petruţelka čp. 11, zem.
Václav Smola čp. 32, zem.
Václav Matoulek čp. 37, zem.
Josef Rousek čp. 33, dělník
Libuše Šintáková čp. 6, úřed.
Předsedou MNV byl opět zvolen Josef Pitaš, náměstkem Josef Kvirenc, členové
rady: Jan Zákravský, Václav Lukášek, Václav Dohnal
Dále byly při místním národním výboru zřízeny tyto komise.
Zemědělská
referent
Josef Kvirenc čp. 34
členové
Václav Petruţelka čp. 11
Václav Hromádko čp. 19
Jaroslav Čečetka čp. 9
Václav Sychrovský čp. 21
Finanční
referent
Václav Dohnal čp. 3
členové
Karel Šichan čp. 44

Josef Kvirenc ml, čp. 34
Školství (osvěta, tělesná výchoa, sociál. péče, zdravot. péče)
referent
Václav Lukášek čp. 45
členové
Libuše Šintáková čp. 6
Jan Hůlka čp. 22
Lidmila Sychrovská čp. 21
Boţena Šichanová čp. 44
Hospodářsko-technické (hospodářství, obchod a výţiva, technika)
referent
Jan Zákravský čp. 7
členové
Josef Frinta čp. 1
Jan Rousek čp. 14
Josef Brych čp. 54
Josef Rousek čp. 33
Bezpečnostní
Jan Zákravský čp. 7
Bohuslav Rada čp. 15
Josef Hofman čp. 43
Ve schůzích v r. 1950, kterých bylo pět, bylo projednáváno plánování jarních, letních
a podzimních prací, zařadění regulace obec. potoka do akce 5-M aj.
V roce 1951 nebylo změn ve sloţení členů MNV. Ve schůzích, kterých vyto v tomto
roce šest, byly projednávány plány úkolů na jednotlivá čtvrtletí, postup prací v akci 5M, hodnocení plnění dodávek ţivočišné výroby v jednotlivých měsících a na konci roku
téţ rostlinné výroby. Zkonstatováno, ţe podzimní práce včetně zasetí obilí byly
provedeny na 100%.

Zbytky kapital. pondikání – vesničtí boháči
Ve zdejší obci nejsou vesničtí boháči, kaţdý i ten největší zemědělec je si vědom své
povinnosti ku státu a kaţdý splní své dodávky vţdy dle stávajících mnoţství na 100%.
Výstavba obce
Stavby zemědělské
R. 1947 vyhořela od blesku stodola u Frintů čp. 1 a ještě téhoţ roku byla postavena
nová. Dále byla r. 1948 vystavěna nová stodola u Zákravských čís. 7. Jiných
staveb zemědělských, ani nezemědělských nebylo.
Oprava silnice
Roku 1949 byla opravena silnice přes celou obec. Kámen Litický a z lomu
z Krčína odvezli zdejší majitelé koňských potahů, rovněţ tak písek. Válcování
provedla okresní správa silnic. Kámen byl také navezen na silnici ke Spům, oprava
této cesty však ještě provedena nebyla.
Regulace
Regulace obecního potoka byla zařazena a je prováděna v akci 5-M, takţe kaţdého
roku uskuteční se část opravy odtoku vody. Potřebné práce vykonávají zdejší občané
v brigádách zdarma.

Zavedení rozhlasového zařízení
Dne 12. června 1949 byla neděl. Nebyla to však krásná slunná letní neděle, jak
by si snad někdo hned v myšlenkách vybavil a přece to byla neděle pro zdejší obec
slavná. od rána déšť pomalu ale vytrvale svlaţoval matičku zemi a tak většina zdejších
občanů po nedělním obědě podřimovala na pohovce nebo u knihy a proto také skoro
nikdo nevěděl, ţe ve školním kabinetě, kde měl být umístěn rozhlas, se něco děje.
Náhle však první radostné melodie z amplionů probudily z odpolední dřímoty i
nejzatvrzelejšího spáče a déšť pojednou jiţ nikomu nevadil. Kaţdý vybíhal ze stavení
ven a mnohý – v první řadě samozřejmě děti – přišel se podívat k místu hlavního děje
– ke školní budově. Tam p. Drašnar z Elektrozávodu v Dobrušce a p. Dvořák
z Bohuslavic, kteří rozhlas zaváděli, dokončovali poslední práce.
Velkou zásluhu v zavedení rozhlasu v naší obci má předseda MNV Josef Pitaš
z čp. 20. Kdyţ poprvé v roce 1947 vyslovil na schůzi MNV myšlenku o zavedení
rozhlasu, byla většina členů MNV proti. Nevzdal se však naděje, nelitoval času ani
vlastních prostředků a sháněl. Kaţdý rok bylo v obec. rozpočtu pamatováno určitou
částkou na rozhlas a tak konečně po dvouletém iniciativním snaţení byla myšlenka
uvedena v ţivot.
Dnes jiţ rozhlas koná velmi platné sluţby a při vzrůstající výstavbě a socialisaci
venkova neumíme si jiţ představit policajta s bubínkem, který dříve nahrazoval rozhlas.
Komunikační poměry
Vlakové a autobusové spojení

Z obce Vršovky dochází se k vlaku na zastávku do Černčic (2 km). Jízdní řád je
měněn dvakrát do roka a odjezd a příjezd vlaků je nyní upravován podle pracovní doby
v závodech, takţe pracujícím vyhovuje.
Od roku 1949, kdyţ byl okres Novoměstský zrušen a spojen s okresem Dobrušským,
bylo také rozšířeno autobusové spojení na lince Nové Město n.Met. – Dobruška.
Bylo to také velmi nutné, protoţe autobusové spojení do okresního města vyhovuje lépe
neţ vlakové.
Obyvatelé zdejší obce mohou docházeti k autobusu buď o Spů (linka Náchod – Nové
Město n. Met. – Spy – Beštniny – Dobruška – Rychnov n. Kněţnou) nebo do
Černčic (linka Mezilesí – Ječstřebí – Nové Město n. Met. – Černčice –
Bohuslavice – Pohoří – Poluce – Dobruška). Rovněţ autobusový jízdní řád je
upraven podle pracovní doby na závodech, takţe vyhovuje.
Pošta, telefon
Zdejší obec podléhá poštovnímu úřadu v Bohuslavicích. Je to sice „trochu daleko“ (5
km) má-li se jíti třeba s pětikilovým balíčkem do Bohuslavic, ale na štěstí ochotní
listonoši zřídí lidem peněţní i balíčkové záleţitosti na poště sami, takţe jim tuto cestu
ušetří.
Telefon od svého zvedení (1944) koná velmi platné sluţby jak ve věcech úředních tak
i soukromých, hlavně pak v případech onemocnění.
Poměry hospodářské
Socialisace venkov JZD

Jednotné zemědělské druţstvo dosud v naší obci není. Nejbliţší je v Bohuslavicích a ve
Slavětíně n. Met.
Státní strojní stanice
Zdejší zemědělci mají sjednány smlouvy se státní strojní stanicí v Dobrušce –
pobočkou v Bohuslavicích.
Polní práce. Výkup strojů
Místní druţstvo pro rozvoj elektrické energie a mechanisaci zemědělství vlastnilo
traktor, kterým si vypomáhali navzájem zemědělci, takţe polní práce probíhaly hladce.
V r. 1951 vykoupil okresní národní výbor v Dobrušce traktor od druţstva, takţe
práce na polích pak jiţ byla stiţená. Zemědělci sice měli sjednány smlouvy
s traktorovou stanicí v Bohuslavicích, často však museli spoléhat jen sami na sebe,
poněvadţ zájemců je mnoho a traktorů málo. Aby i tak hlavní polní práce nevázly,
vypomáhají majitelé koňských potahů menším zemědělcům, takţe kaţdé pracovní síly je
vyuţito do nejvyšších mezí.
Včelařství

Počet včelařů
Počet včelstev (úlů)
Počet rojů
Výnos medu

1946
7
43
4
-

1947
7
42
14
59,-

1948
7
43
6
35,-

1949 1950 1951
7
6
6
30
28
30
15
7
19
20,- 22,- 33,-

-průměrně z 1 včelstva
Výnos vosku
-průměrně z 1 včelstva

4,20
0,10

1,90
4,1,20

0,94
5,0,15

1,31
2,20
0,22

2,3,30
0,30

3,3,30
0,30

1946
2
2
2
1
7

1947
1
1
4
1
7

1948
1
3
2
1
7

1949 1950 1951
1
1
3
3
1
1
3
1
2
2
1
7
6
6

Počet včelařů

S 1 včelstvem
S 2 – 3 včelstvy
S 4 – 5 včelstvy
S 6 – 10 včelstvy
S 11 – 20 včelstvy
S 21 – 30 včelstvy
S 31 – 50 včelstvy
Úhrnem
Jména včelařů
Josef Frinta čp. 1
Václav Dohnal čp. 3
Václav Rydlo čp. 8

Josef Pitaš čp. 20
Václav Dašek čp. 23
Václav Rydlo čp. 31
Vojtěch Rydlo čp. 39
Rybnikářství
Obecní rybník je pronajat Josefu Pitašovi z čp. 20 a Josefu Sychrovskému z čp.
18. Rybolov se provádí vţdy před Vánocemi a „vánoční kapři“ jsou velmi vítaným
přínosem na štědrovečerní stůl místních občanů.
Myslivost
Zápisy o myslivosti jsou vedeny od r. 1949, takţe statistiku uvádím od této doby.
V roce 1949 zastřeleno:
14 koroptví, odevzdáno 8 kusů
6 baţantů, odevzdáni 2 kusy
8 zajíců, odevzdáno 6
13 králíků
V roce 1950 zastřeleno:
12 koroptví, odevzdáno 12 kusů
3 baţanti, odevzdáni 3 kusy
20 zajíců, odevzdáno 19
V r. 1951 zastřeleno:
7 baţantů, odevzdáno 3 kusy

25 zajíců, odevzdáno 13 kusů
1 srnec o váze 26 kg
Majitelé honebních lístků:
Václav Firnta čp. 1
Josef Pitaš čp. 20
Karel Šichan čp. 44
Peněţní ústavy. Záloţna Kampelička
Přehled o místní Záloţně – Kampeličce je podáván podle stavu k 31. 12.
Výše
Počet Počet
Počet
členů vkladatelů dluţníků
vkladů
zápůjček
1946 45
120
5
1 327 221,90 44 726
19
A)295 990
1947 45
115
5 B)1 286 598
140 217
4
C)38 529
43
A)303 179
1948 45
112
7 B)893 871
199 536,80
4
C)52 510
48
A)340 712,10
1949 45
108
7 B)744 175
171 402,40
15
C)128 906
52
A)440 600
1950 45
7
92 774
97
Rok

Poznámka

A)=nová
měna
B)= stará
měna
C)= vkl.
na
běţných
účtech

1951 45

25
58
96
27

C)220 525
A)495 377
6

60 827
C)203 184

Roku 195é byla stará měna převedena na Likvidační fond měnový.
Pokladniční obrat
1946
1947
1948
1949
1950
1951
3 018 096 3 845 030 3 192 807 2 830 200 1 581 787 2 566 077
,20
,80
,40
,10
,10
,70
Sociální poměry
Zaměstnání obyvatelstva
Téměř tři čtvrtiny zdejšího obyvatelstva tvoří zemědělci. Zeměděl. dělníků
(deputátníků) jiţ ve zdejší obci není, ti se po osvobození vlasti odstěhovali jednak do
pohraničí, kde samostatně hospodaří, nebo přestoupili do důleţitějších vektorů výroby.
Patnáct procent obyv. tvoří dělníci. Soukromí ţivnostníci jsou zde nyní dva. Úředníků
je pět, učitel jeden.
Sociální zařízení – národní pojištění

Kdyţ byl v roce 1949 uveden ţivot. zákon o národním pojištění, byl tím učiněn veliký
krok vpřed v sociální péči o pracujícího člověka. V souvislosti s tím byly zřízeny ústavy
národního zdraví, zubní ambulatoria, dětská ambulatoria a dětské poradny, téţ
poradny pro nastávající matky. Všechny tyto ústavy pečují o zdraví pracujícího člověk
po celý jeho ţivot, počínaje od kojeneckého věku. Přestárlým osobám je poskytován
důchod, takţe uţ není v naší republice ţebráků.
Při narození děcka poskytne příslušná nár. pojišťovna rodičům peněţitou podporu na
zakoupení výbavičky a porodné.
Lázeňské léčení nepatří nyní jen továrníkům a boháčům, ale je poskytováno bezplatně
všem potřebným.
Poměry lidopisné
Narození
Rok 1947
Šíbová Jaroslava, 7. 4. 1947, otec Jaroslav čp. 38
Rok 1948
Sychrovský Pavel, 24. 6. 1948, otec Václav čp. 21
Rok 1949
Hromádko Václav, 22. 6. 1949, otec Václav čp. 19
Svatuška Jaroslav, 30. 6. 1949, otec Alois čp. 14
Šichanová Helena, 6. 8. 1949, otec Karel čp. 44
Rydlová Drahomíra, 22. 10. 1949, otec Václav čp. 8

Rok 1950
Šinták Miroslav, 15. 12. 1950, otec Miloslav čp. 6
Rok 1951
Čečetka Josef, 14. 1. 1951, otec Josef čp. 25
Sňatky
Hromádko Václav z Nahořan – Lacinová Boţena z Vršovky čp. 19, oddáni 8. 6.
1948
Sychrovský Bohuslav z Vršovky čp. 21 – Machiánová Eliška z Nov. Měst
n./Met., oddáni 4. 9. 1948
Šichan Karel z Vršovky čp. 6 – Jarkovská Boţena z Vršovky čp. 12, oddáni 2.
10. 1948
Svatuška Alois z Jasenné – Rousková Jaroslava z Vršovky čp. 14, oddání 9.
10. 1948
Rydlo Jaroslav z Vršovky čp. 31 – Hausrová Irena z Prahy, oddáni
1949
Otčenášek Oldřich z Mokrého – Matoulková Věra z Vršovky čp. 37, oddáni 29.
10. 1949

Matoulek Miroslav z Vršovky čp. 37 – Jiránová Hana z Jilemnice, oddáni 3.
12. 1949
Hercík Josef z Vršovky čp. 43 – Valášková Marta z Dolska, oddáni
1950

7.

Šinták Miloslav z Černčic čp. 83 – Šichanová Libuše z Vršovky čp. 6, oddáni
9. 9. 1950
Škoda Jan z Bohdašína – Radová Marie z Vršovky čp. 15, oddáni 14. 10.
1950
Rada Miroslav z Vršovky čp. 15 – Klicnarová Jaroslava z N. Města n. Met.,
oddáni 5. 1. 1951
Kubín Jan, vdovec z Vršovky čp. 30 – Hromádková Františka, vdova ze
Slavětína, oddáni r.1951
Do Vršovky se přiţenili a přivdaly:
hromádko Václav z Nahořan, Svatuška Alois z Jásenné, Otčenášek Oldřich
z Mokrého, Šinták Miloslav z Černčic, Kubínová Františka z Českého Meziříčí.
Do jiných obcí se provdaly:
Radová Marie do Bohdašína
Odstěhování

Sychrovský Bohuslav z čp. 21 do Prahy
Rydlo Jaroslav z čp. 31 do Prahy
Švorc Bohuslav z čp. 13 s manţelkou do Sedloňova
Otčenášek Oldřich s manţelkou do Bílého Újezda z čp. 37
Matoulek Miroslav z čp. 37
Hercík Josef z čp. 43 do Černčic, kde převzal po otci závod truhlářský
Ulich Josef s manţelkou a dvěma dětmi z čp. 30 do Bohuslavic (nádraţí)
Rada Miroslav z čp. 15 do Broumova
Přistěhování
Brych Josef s manţelkou z Liberce zpět do svého domku čp. 54
Hofman Josef s manţelkou a synem z Černčic do čp. 43, který dostali od rodičů
Úmrtí
Rok 1947
Lacina Václav, zem. čp. 19, 11. 5. 1947 – 67 r.
Rok 1948
Hercík Josef, truhl. čp. 43, 12. 3. 1948 – 57 r.
Tomková Aneţka, chal. čp. 10, 16. 5. 1948 – 79 r.
Rok 1949
Lacinová Anna, host. čp. 36, 23. 1. 1949 – 68 r.

Šichan Karel, pens. čp . 6, 1. 11. 1949 – 69 r.
Rydlová Anna, vým. čp. 8, 5. 12. 1949 – 85 r.
Rok 1950
Matasová Anna, děl. čp. 41, 5. 5. 1950 – 45 r.
Kolcová Anna, vým. čp. 5, 23. 5. 1950 – 74 r.
Rok 1951
Čečetka Alois, zeměd. čp. 9, 13. 5. 1951 – 78 r.
Lhotský Rudolf, obch. čp. 38, 24. 5. 1951 – 67 r.
Všechny osoby kromě pí Matasové zemřeli smrtí přirozenou. Doţili se dohromady
689 roků, takţe průměrný ţivotní věk v tomto období je 68 roků.
Matriční úřad
Od 1. ledna 1950 byly nově zřízeny matriční úřady, které převzaly pravomoc farních
úřadů k uzavírání sňtaků a k vydávání křestních a úmrtních listů.
Naše obec spadá pod matriční úřad v Bohuslavicích.
Poměry kulturní
Škola
Jak bylo jiţ uvedeno na str.121 (zde str. 56) byla zdejší obecná škola dnem 31. 8.
1946 pro malý počet ţactva uzavřena a děti doposud docházejí do školy do Černčic.

Dvě obytné místnosti školní budovy byly v roce 1948 pronajmuty Karlu
Šichanovi, jedné obytné místnosti pouţívá místní národní výbor jako kanceláře.
V učebně je umístěna obecní knihovna, takţe tato místnost slouţí zároveň za čítárnu;
v kabinetě je umístěn rozhlas.
V roce 1948 byl vydán zákon o jednotném školství a školy byly přejmenovány a
rozděleny do stupňů:
do I. stupně patří školy národní (dříve obecné)
do II. stupně patří školy střední (dříve měšťanské)
do III. stupně patří gymnasia, základní odborné školy, průmyslové a obchodní,
atd.
Do školy I. a II. stupně je školní docházka povinná a činí celkem devět roků, do
škol III. stupně a do vysokých škol je ţactvo vybíráno.
Ze zdejší obce docházejí děti do střední školy v Novém Městě n. Metují.
Po revoluci v roce 1945 odešli dokončiti svá studia na vysokých školách v Praze:
Bohuslav Sychrovský z čp. 21, který byl dne 20. prosince 1946 jmenován doktorem
práv a Jaroslav Rydlo z čp. 31, který byl po dvouletém studiu jmenován inţenýrem
hospodářských věd.
V roce 1950 maturovala na gymnasiu Marie Pitašová z čp. 20 a po prázdninovém
učitel. kursu byla ustanovena učitelkou ve zdej. okrese. Své vzdělání si doplňuje
dálkovým studiem, které má úroveň studia na pedagogické fakultě.
Knihovna a čítárna
Zdejší občané vypůjčují si knihy z obecní knihovny pouze v zimním období, poněvadţ
jinak jsou stále zaměstnáni zemědělskými pracemi. Čítárny pouţívá jen mládeţ.

Statistika je uváděna podle stavu k 31. 12.

Počet svazků knih
Počet čtenářů
Počet veškerých
výpůjček

1948
316
27
235

1949
368
68
392

1950
383
36
90

1951
389
33

Od r. 1945 byl knihovníkem ve zd. obci Karel Šichan čp. 44.
Od r. 1948 do r. 1950 vedla knihovnu Libuše Šichanová čp. 6. Od r. 1951 byl
knihovníkem Josef Kvirenc čp. 34 a nyní Jaroslav Hojný čp. 46.
Československý svaz mládeţe
Československý svaz mládeţe ve zdejší obci ustaven není. Pouze to ţáci, kteří navštěvují
gymnasium nebo jinou vyšší školu, jsou členy školní skupiny ČSM.
Sbor dobrovol. hasičů
Sbor dobrovolných hasičů je zde velmi činný.
Při obnově sboru po okupaci byli opět zvoleni bývalí funkcionáři takto:
čestný starosta: Jan Lacina čp. 36
zást. starosty:
Václav Frinta čp. 1
velitel:
Jan Zákravský čp. 7
zást. velitele:
Václav Dohnal čp. 3
zbrojmistr:
Bohuslav Rada čp. 15
jednatel:
Václav Sychrovský čp. 21

pokladník:
revisoři účtů:

Josef Rousek čp. 33
Václav Lukášek čp. 45
Jan Hůlka čp. 22

V r. 1946 konal SDH řádnou valnou hromadu a čtyři chůze. Toho roku konal
sousední hasičský sbor v Černčicích slavnost 65. výročí zaloţení sboru, na které se
zúčastnilo 12 zdejších bratří. Sjezdu OHJ v Olešnice se zúčastnilo 5 členů.
V r. 1947 měl zdejší hasičský sbor 3 členů. Toho roku byla konána řádná valná
hromada, slavnostní val. hromada při 60. výročí zaloţení zdejšího sboru a šest schůzí.
Slavnost, kterou konali členové dne 29. června 1947 při 60. výročí zal. zdejšího
sboru se pěkně vydařila. Počasí jim přálo a účast byla téţ hojná. Zúčastnili se téţ
členové z hasič. sborů z Černčic, Bohuslavic, Spů, Chlistova, Valu, Veselice a
Vrchovin.
5. ledna 1947 konal zd. sbor ples, který se téţ vydařil.
Tři členové zúčastnili se kursu pro činovníky O.H.J. v Novém Městě n. Met.
Okrskové cvičení v Ohnišově zúčastnilo se 7 členů, ve Vrchovinách 17 členů, na
slavnosti ve Valu 11 členů, ve Veselici 10 členů.
Dne 19. srpna 1947 vznikl poţár od blesku u Frintů čp. 1, oheň zachvátil chlévy a
kolny. Hašení zúčastnili se všichni členové hasič. sboru a jejich záchranné práce byly
vzorné. Po prvé bylo pouţito nové motorové stříkačky, která byla zakoupena v r. 1942,
a s jejím výkonem byli všichni spokojeni.
Na valné hromadě v r. 1948 byly provedeny nové volby takto:
starosta: Jan Lacina
velitel:
Jan Zákravský
zást. vel.: Vác. Dohnal
jednatel: Vác. Sychrovský

vzdělávat.: Václ. Frinta
ved. samar.: Voj. Rydlo
poklad.: Jos. Rousek
zbrojn.:
Jan Hůlka
stroj.:
Václ. Zákravský
Toho roku se konalo pět schůzí a bylo provedeno zimní školení členů.
Dne 6. března 1948 konala zd. jednota oslavy 98. narozenin presidenta
Osvoboditele T. G. Masaryka. Při zapálení Masarykovy Vatry zúčastnilo se 10
krojovaných členů, školní mládeţ a zd. obyvatelstvo.
Oslav 1. máje zúčastnilo se 8 členů. V jarních měsících byla pořádána praktická
cvičení.
Slavnosti O. H. J. č. 112 ve Slavoňově zúčastnilo se 12 členů.
Tohoto roku bylo sjednáno 40 m hadic B; k uţívání má sbor:
180 m hadic B: 9 dílů po 20 m
210 m hadic C: 19 dílů po 15 m
V roce 1949 nebylo změn ve funkcionářích. Byly konány dvě schůze. V lednu
jednota pořádala ples, který se opět velmi vydařil.
Na okresním hasič. sjezdu v Novém Městě n. Met. v srpnu se nezúčastnil ţádný člen,
neboť všichni byli zaměstnáni ţádnými pracemi.
V r. 1950 byla konána řádná valná hromada (i za r. 1949) a 3 schůze.
Oslav 1. máje v Novém Městě n. Met. zúčastnilo se 8 členů.
na okrskovém cvičení ve Slavětíně se zúčastnilo prac. druţstvo se stříkačkou a 12
členů ve vycház. krojích.
Při oslavách ve Spech se zdejší pracovní druţstvo umístilo při poţárním cvičení jako
jedno z nejlepších. Účast 13 členů kroj.
Sjezdu O. H. J. v Semechnicích se zúčastnilo 12 členů.

Tohoto roku bylo často prováděno zkoušení stroje. Během ţní konala jednota
kaţdodenní poţární hlídky.
V r. 1951 byla provedena všeobecná reorganisace dobrovolného hasičstva, které bylo
rozděleno na veřejný poţární sbor místního nár. výboru a MHJ.
navrhovací komise navrhla tyto nové funkcionáře, kteří byli schváleni místním akčním
výborem NF:
předseda:
Jan Zákravský
I.místopř. a vel.: Václ. Dašek
II.místopř.:
Václ. Dohnal
jednatel:
Josef Kvirenc
pokladník:
Josef Rousek
revisoři účtů:
Václ. Smola, Bohuslav Rada, Jan Hůlka
delegáti na konfer.
O. H. J.:
Jan Zákravský
Vasil Spasuk
zpravodajové
organizační:
Jos. Kvirenc
výcvikový:
Jos. Frinta
pro školení:
Vasil Spasuk
samarit.:
Vojtěch Rydlo
Byla konána řádná valná hromada a 5 schůzí. Na schůzi dne 18. března bylo
konstatováno, ţe jiţ 10 let je marně ţádáno o zavedení elektrického osvětlení do
hasičské zbrojnice.
Na okrskovém sjezdu v Novém Hrádku se zúčastnilo 10 členů.
Pochodu míru v Bohuslavicích 29. 4. se zúčastnilo 5 členů.

K 1. 1. 1951 měl sbor 37 členů.
Do nově vytvořeného veřejného poţárního sboru MNV byli jmenováni v r. 1951 tito
členové:
Václav Dašek, velitel
Jaroslav Čečetka
Josef Frinta
Jan Hůlka
Josef Kňourek
Josef Kvirenc
Jar. Matoulek
Václav Rydlo čp. 8
Oldřich Ţilík

Taneční zábavy
Od r. 1946 do r. 1950 bylo pořádáno ve zdejším hostinci u Lacinů patnáct
tanečních zábav. Místní hasičská jednota pořádala kaţdoročně ples a Sokolská
jednota pořádala zase zábavy o pouti a posvícení. Taneční zábavy po revoluci měly
pěknou úroveň, byly veselé, slušné a zábavné.
V r. 1951 se zde jiţ zábavy nekonaly, poněvadţ sálu místního hostince pouţila
Východočeská Fruta z Nového Města nad Metují jako skladiště.
Hřiště

Ve zdejší obci je jen jedno hřiště a to ve školní zahradě. Tohoto hřiště pouţíval
především Sokol a pak také veškerá zdejší mládeţ, poněvadţ to je jediné místo, kde je
moţno hráti wolleyball.
Sokol
V prvních dvou letech po osvobození se Sokol všude, tedy i zde, slibně rozvinul. Ještě
nikdy před tím nezaplnilo tolik cvičících sokolské tělocvičny, jako v r. 1947 a 1948.
Byla to především předzvěst o chystaném XI. všesokolském sletu, která rozproudila
krev i méně čilejším cvičencům.
Ve zdejší sokolské jednotě se konala první valná hromada po okupaci v r. 1947 a byli
na ni zvoleni tito funkcionáři:
starosta: Václav Sychrovský čp. 21
místostarosta: Josef Hercík ml. čp. 43
jednatel: Jan Hůlka čp. 22
pokladník: Boţena Jarkovská čp. 12
náčelník a cvičitel muţů:
Karel Šichan čp. 6
náčelnice a cvičitelka ţen a dorostenek: L. Šichanová
cvičitel dorostenců:
Josef Frinta čp. 1
místonáčelník:
Josef Hercík čp. 43
místonáčelnice:
Boţena Jarkovská
Stav členů v r. 1947 a 1948:
Cvičících
dorostenců: 7
dorostenek: 6

členů:
členek:

9
5

Ţáci a ţákyně zde necvičili, neboť se nenašel nikdo, kdo by je chtěl vésti.
V r. 1947 se zúčastnilo okrskového cvičení v Šonově 7 členů, 5 dorostenců, 6 členek
a 6 dorostenek. Ţupního sletu v Trutnově se zúčastnilo 7 členů, 4 dorostenci, 4
členky a 6 dorostenek.
Rok 1948 byl velmi rušný. S nácvikem sletových prostných započalo se jiţ v lednu a
pak jiţ kaţdý měsíc zúčastnily se všechny zdejší sloţky nácvičných v Bohuslavicích a
přehlídek v Novém Městě n. Met.
Místního veřejného cvičení v Bohuslavicích dne 30. 5. zúčastnilo se 5 členů, 1
členka a 4 dorostenky.
Okrskového cvičení v Novém Městě n. Metují dne 6. 6. zúčastnilo se 5 členů, 2
členky, 4 dorostenci a 5 dorostenek.
Na ţupním cvičení v Josefově dne 13. 6. cvičilo 7 členů, 2 členky, 7 dorostenců a 5
dorostenek.
Na XI. všesokolském sletě v Praze cvičilo v hlavních sletových dne 2. – 7. 7. sedm
členů a dvě členky, dorost se nezúčastnil. Nezapomenutelné a nesmazatelné dojmy
přivezli si všichni cvičící z Prahy, neboť ta ohromná masa Tyršových Sokolíků, která
zaplnila Strahovský stadion do poslední mety, cvičila tak přesně, ţe zvlhly oči dojetím
nejen našim divákům, ale i cizincům.
Po sletě činnost Sokolstva ochabla, neboť nikdo z mladších členů nechtěl převzíti
vedoucí funkce.
Zdravotní poměry

Léčebná péče, lékaři
Zdejší občané volají při onemocnění lékaře z Nového Měst n. Met. a to buď
MUDra A. Boháčka, MUDra Husáka nebo MUDra Dvořáka.
Nejoblíbenějším lékařem v naší obci je MUDr. Boháček, který je tak obětavý, ţe
přijede, kdyţ je volán, v kaţdou dobu, ať je den nebo noc, ať je pěkné nebo špatné
počasí.
Od r. 1951 byly zavedeny noční a sváteční sluţby lékařské a tu jsou pacienti
odkázáni na lékaře, který má právě sluţbu. Jestliţe některý občan je nucen zavolati
lékaře ve shora uvedené době, očekává se strachem, nepřijede-li MUDr. Dvořák,
který je všude znám tím, ţe nejdříve pacientovi „vyčiní“ a pak jej teprve ošetří.
Dalším oblíbeným lékařem, který ordinuje v noční a sváteční době, je MUDr.
Lorek z Olešnice v Orl. horách.
V roce 1950 byly zavedeny v okresní nár. pojišťovně v Novém Městě n. Met. téţ
ordinace odborných lékařů a to odb. lékaře očního, krčního, nosního a ušního,
plicního, vnitřního, koţního, nervového a ţenského. Ošetření od uvedených odborných
lékařů mohou pojištěnci pouţívati bezplatně.
Při nemocích, které potřebují nemocničního ošetření, bývají zdejší obyvatelé
doporučováni do nemocnice v Opočně nebo téţ na kliniku do Hradce Králové.
Zdraví našich dětí je věnováno péče v dětském ambulatoriu v Novém Městě n. Met.,
kde je jednou týdně poradna pro kojence a dvakrát týdně lékařská péče pro děti od 1
roku výše. To vše je bezplatné.
Musím se také zmíniti o zubním ambulatoriu v Novém Městě n. Met., pod které
spadá téţ naše obec. Tam byli soustředěni všichni zubní lékaři novoměští a jejich
jednání při ošetřování zubů je opravdu laskavé, coţ má velký vliv hlavně na děti, které
se jiţ tak nebojí nechati si ošetřit chrup, neţ jako tomu bylo dříve. Má však také

nevýhodu toto ambulatorium, ţe kaţdý pacient má svůj omezený čas pouze na 10
minut, takţe tam musí zase chodit častěji.
Z epidemických nemocí, které se v uplynulých pěti letech zde vyskytly, byl tu v roce
1951 černý a průduškový kašel.
Různosti
Uzavření obchodu
Událostí, která naši obec velmi těţce postihla, je uzavření smíšeného obchodu, který
zde měl pan Josef Jarkovský čp. 12.
Poněvadţ agenda s vedením obchodu byla stále a stále sloţitější a manţelé Jarkovští,
kteří jsou jiţ staří a mají kromě toho ještě zemědělství, nestačili by na toto sloţité
úřadování, vzdali se tohoto obchodu a tak jim byl dnem 31. 5. 1950 dán do klidu.
Ponechali si pouze trafiku.
Všem zdejším občanům nastalo do tohoto dne svízelné cestování za opatřováním
ţivotních potřeb do ústředního konsumu v Černčicích. Musím říci opravdu „svízelné
cestování“, poněvadţ nikdo mimo Vršovských občanů neumí si představit, jaké potíţe
při tom máme. Kromě asi čtyř letních měsíců je cesta do Černčic na jaře a na podzim
velmi blátivá, rozjeţděná od povozů jezdících na pole, v zimě pak velmi často zavátá.
A za těchto těţkých okolností a za kaţdého počasí musí mnohý i s malými dětmi,
které nemá komu svěřit, choditi téměř přes den (hlavně kvůli chlebu) tři kilometry do
sousední obce pro ţivobytí. Mnohokrát se také stane, ţe tam musí třeba ještě hodinu
čekat na chleba, poněvadţ jej vozí nepravidelně a tak ještě promarní drahocenný čas.
A tak zatím co jiné obce venkovské spějí k socializaci a k zvyšování ţivotní úrovně
pracujícího člověka, cítíme se my v naší obci kvůli této věci dosud jako v Kocourkově.

Poţáry, bouře
V uplynulých pěti letech byl ve zd. obci zaznamenán pouze jeden poţár a to u Frintů
čp. 1. Byl způsoben od blesku; poţár zachvátil chlév a kolny a domovní budova, která
je také celá dřevěná, zůstala na štěstí ušetřena, v coţ má zásluhu místní hasičských
sbor, který byl hned po hotově.
Počasí
Počasí v letech 1946 – 1950 bylo celkem příznivé. Na podzim r. 1951 bylo
katastrofální sucho, nepršelo po tři měsíce (září, říjen, listopad) právě téţ v době setí,
coţ se projevilo zmenšenou úrodou v příštím roce.
Motorisace
Nutno poznamenat, ţe první osobní auto měl v roce 1948 Václav Sychrovský čp.
21.

Rok 1952
Politické poměry a polit. ţivot v obci
Činnost politických stran NF, KSČ, MAV NF
V politickém ţivotě se ve zdejší obci oproti roku minulému nic nezměnilo. Je zde jedna
politická strana a to KSČ, která měla v roce 1952 šest členů, z nichţ jeden
vykonává vojenskou presenční sluţbu. Předsedou strany je dělník Jiří Matasov,
jednatelem Josef Kvirenc, zemědělec.
Strana jako celek nevykonala v tomto roce ţádnou činnost. Členové jsou činni
v závodních organizacích na svých pracovištích. Předseda Jiří Matasov přesvědčoval
všechny zemědělce o nutnosti zaloţení JZD, o jeho výhodách atd., dosud však jeho
snaha zůstala marná.

Místní akční výbor NF neprojevil v tomto roce ţádnou zvláštní činnost. Sloţení členů
zůstává stejné jako v roce minulém.
Zapojení nestraníků do veřejného ţivota
Poněvadţ členové politických stran tvoří pouze 4% veškerého zdejšího obyvatelstva,
pracuje zde ve veřejném ţivotě, tj. v místním národním výboru, v místním akčním výboru
a v místní hasičské jednotě většina nestraníků.
Veřejný ţivot
Slavnosti
V roce 19552 nekonala se v naší obci ţádná samostatná slavnost.
Oslav 1. máje v Novém Městě n. Met. zúčastnilo se 23 zdejších občanů.
Správa obce
Činnost MNV
V roce 1952 konal místní národní výbor čtyři řádné schůze plena, pět schůzí
mimořádných a jednu schůzi se zemědělci.
Na schůzi dne 12. 2. 1952 byla mimo jiné přednesena stíţnost zástupci
hospodářského druţstva na špatné odebírání telat, coţ má velký vliv na plnění dodávky
mléka. Na státní strojní stanici, pobočku v Bohuslavicích, byla rovněţ stíţnost, ţe
vyšla zemědělcům velmi málo vstříc, ačkoliv měli zemědělci s touto stanicí sjednány

smlouvy a mělo to ten špatný následek, ţe zemědělci v r. 1952 nechtěli uzavírati
smlouvy.
Místní národní výbor přijal na schůzi dne 27. 3. 1952 nového tajemníka MNV
Josefa Smolu, který byl navrţen okresním národním výborem v Dobrušce.
Schůze MNV se zemědělci se konala 11. 5. 52 za přítomnosti zástupce hospodář.
druţstva Josefa Dyntery a jejím účelem bylo podepisování rozpisů dodávek rostlinné
výrobě na r. 1952.
V letním období byl na schůzích projednán plán ţňových prací, rozmístění koňských
potahů, sestavení pracovních skupin pro rychlý průběh ţní i ostatních zemědělských
prací. Byly téţ stanoveny hledací dny na mandelinku bramborovou.
Na mimořádné schůzi plena den 4. 9. 1952 byl projednáván případ Josefa Ţilíka
čp. 28, který neplní dodávky, čímţ trpí celá obec. Bylo rozhodnuto, ţe bude u něho
proveden úřední výmlat. (Pozn. kronikáře: Úřední výmlat proveden nebyl, poněvadţ p.
Josef Ţilík se proti tomu ostře ohradil a úředníky MNV k výmlatu nepřipustil.)
Na schůzi dne 17. 9. 1952 byla zhodnocena práce ţňové komise, konstatováno, ţe
výmlat byl organisován dobře, výkup obilí proveden hladce; nadsmluvní obilí nebylo
moţno pro vysoké dodávky split, poněvadţ ţito se neurodilo a luštěniny téţ ne (špatná
klíčivost při velkém suchu).
Předmětem jednání na mimořádné schůzi 26. 9. 1952 byl přípis Josefa Hencla řp.
4, který oznámil místnímu národnímu výboru, ţe pro vysoké stáří nemůţe jiţ obdělávati
svoje pozemky ve výměře 2,60 ha. Bylo rozhodnuto dotázati se zemědělců, zda by měl
někdo o tyto pozemky zájem, v záporném případě pouţíti vlád. nařízení z r. 1948.
Na schůzi dne 29.9 1952 se projednával dopis Jednoty spotřeb. a výrobního
druţstva v Hradci Králové ohledně zapojení místního hostince do socialistického
sektoru. Bylo odpověděno v tom smyslu, ţe hostinec je v naší obci velmi nutný,
poněvadţ to je jediné místo, kde se mohou konati veřejné schůze. Přáním všech občanů

by bylo zřízení prodejny Jednoty při místním hostinci; v cestu však se staví osobnost
hostinského p. Jana Laciny, který by pro vysoké stáří nestačil zvládnouti dnešní
sloţitou administrativu s tím související.
Na mimořádné schůzi plena den 17. 10. 1952 oznámil předseda MNV členům, ţe
by zdejší obci připadla zpět Pustinka, kterou neprávem vlastní obec Černčická, jestliţe
by zde bylo zaloţeno jednotné zemědělské druţstvo. Všichni členové MNV byli však
proti zaloţení JZD v naší obci.
V roce 1952 byl jmenován novým členem MNV Karel Šichan čp. 44 za
odstoupivší L. Šintákovou. Jinak porty loňskému roku nenastalo změn ve
funkcionářích MNV.
Motorisace
V roce 1938 měl motorku Václav Hojný zn:
V roce 1939 měl motorku Josef Frynta.
V roce 1952 měl motorku Josef Hofman, zn:
Jaroslav Čečetka.

, Josef Ţilík zn: , a

Výstavba obce
Stavby zemědělské a nezemědělské
V roce 1952 nebylo v obci nových zemědělských staveb ani oprav zemědělských
budov.
Pan Václav Černý provedl část přestavby svého domku čp. 35.

Regulace
V roce 1952 byla opět uskutečněna část opravy odtoku vody v akci 5-M. Potřebné
práce vykonali zdejší občané v brigádách zdarma.
Komunikační poměry
Vlakové a autobus. spojení
Proti roku loňskému nenastalo změn. Vlakový jízdní řád byl změněn v květnu a
v listopadu.
Autobusová linka přes Černčice byla v r. 1952 rozšířena, autobus do Dobrušky a
zpět jezdí čtyřikrát denně.
Poměry lidopisné
Polní práce
Polní práce probíhaly v roce 1952 hladce, pokud počasí dovolovalo. Zemědělci si
však stěţovali na státní strojní stanici – pobočku v Bohuslavicích, ţe jim vyšla velmi
málo vstříc, ačkoliv měli s ní sjednány smlouvy. Majitelé koňských potahů vypomáhali
menším zemědělcům, takţe obec pracovala jako jedna rodina.
Úroda
Úroda obilí v r. 1952 byla jen průměrná. Sena bylo málo, stavy vůbec ţádné, takţe
otázka zajištění krmiva pro zimní období působila hospodářům největší starosti.

Brambory byly následkem trvalého sucha v letním období malé a bylo jich také málo.
Co vláhy v létě chybělo, to při dobývání brambor přebývalo. Pršelo neustále od září aţ
do zámrzu.
Rovněţ tak špatně, ba ještě hůře se dobývala cukrovka. Za stálého deště a velké zimy.
A tam, kde měli zemědělci předepsány velké plochy osivu cukrovky, nepodařilo se jim
přes výpomoc brigád tuto skliditi, takţe značné procento cukrovky zamrzlo v zemi.
Ovoce se urodilo velmi málo, protoţe právě v době květu uhodily mrazíky. Urodilo se
něco třešní ranních i pozdních a švestky, jablka téměř ţádná, hrušek málo, ořechy
ţádné.
Lesní plodiny v skalních lesích téměř nejsou. Houby rostly nejvíce v srpnu a
začátkem září. Na borůvky jezdili někteří zdejší občané do lesů v okolí Bolehoště.
Dodávky hospodářských výrobků
V roce 1952 bylo z naší obce dodáno toto mnoţství a tyto druhy hospodářských
výrobků:
Z rostlinné výroby:
pšenice
383,06 q
ţito
214,89 q
ječmen
260,18 q
oves
8,95 q
luštěniny jedlé
7,53 q
luštěniny krmné 3,20 q
mák
6,78 q
brambory
720,97 q

řepka
seno
sláma

26,25 q
44,24 q
55,91 q

Z ţivočišné výroby:
mléko
119,496 l
vejce
34 853 kusů
skot
224,61 q
prasata
106,52 q
drůbeţ
2,90 q
Celková výměra zemědělské půdy činila 183, 21 ha, orné půdy 140, 31 ha.
Zemědělci jsou podle velikosti obhospodařující půdy rozděleni do skupin takto:
Skupina
I
II
II
IV
(nad 20 ha) (15 – 20 (10 – 15 (5 – 10
ha)
ha)
ha)
Počet
zemědělců

1

2

1

10

Včelařství
Počet včelstev na jaře 1952 vyzimovaných
Během roku přibylo rojů vlastních

22
5

V
(1 – 5
ha)

VI
(do 1
ha)

11

6

Na podzim 1952 zazimovaná včelstva

Celkový výnos v r. 1952
Průměrný výnos z 1 včelstva
Počet včelařů v r. 1952
s 2 – 3 včelstvy
s 6 – 1 včelstvy
s 11 – 20 včelstvy

medu
44 kg

27
vosku
2,30 kg
2 kg
0,10 kg

6
4
1
1

Jména včelařů:
Josef Frinta čp. 1
Václav Dohnal čp. R3
Václav Rydlo čp. 8
Josef Pitaš čp. 20
Václav Rydlo čp. 31
Vojtěch Rydlo čp. 39
Rybnikářství
Pronájem rybníka zůstává jako roku loňského. Letos o Vánocích jako kaţdého roku
mohl si kaţdý ze zdejších občanů, kdo měl zájem, obohatit vánoční stůl kaprem ze
zdejšího rybníka.
Hospodářské zvěrstvo

Stav k 31. 12. 1952:
Koně
Počet kusů 20

Hovězí dobytek
200

Slepice
Počet kusů 1 033

Husy
105

Prasata
97

Kozy
19

Kachny
34

Zvířecí nemoci – boj proti nim
V roce 1952 vyskytl se ve zdejší obci pouze jeden případ slintavky u hovězího dobytka
a hen bylo učiněno opatření k zmezení rozšiřování této nemoci očkováním dobytka.
Boj proti polním škůdcům
Letos opět jako v letech minulých byly stanoveny hledací dny na mandelinku
bramborovou a prohledány všechny bramborové kultury, neboť se tento polní škůdce
vyskytl jiţ nablízku, v Nahořanech, v Pohoří a jinde.
Myslivost

Výměra honbiště:

pole
lesy
louky
pastviny
jiné pozemky
Honební plocha celkem
Nehonební plocha
Katastrální výměra obce

152 ha
29 ha
15 ha
3 ha
9 ha
208 ha
10 ha
218 ha

Honitba je propachtovaná za roční pachtovné 451 Kčs na období od 1. 1. 1951
do 31. 12. 1959.
Stav zvěře a provedený odstřel
Zvěř uţitková

Srstnatá
Pernatá

Zvěř škodlivá

Zajíci
Králíci
Baţanti
Koroptve
Holubi
hřivnáči

Jarní kmen.
stav zvěře
15
8
14
30
x

Počet zvěře
před odstřelem
30
16
26
50
8

Provedený
odstřel
12
7
7
14
-

Srstnatá

Lišky
Pytlačící kočky

Zvěř uţitková spárkatá
Jarní kmen.
stav zvěře
Srnci
4
Srny
3
srnčata
2

Počet před
odstřelem
4
3
2

2
5

Schválený
plán odstřelu
1
1

Provedený
odstřel
-

Přezimování zvěře v roce e1952 bylo dobré. Jedna srna byla chycena do oka
pytlákem.
Majitelé honebních lístků:
Frinta Václav, zeměděl. č. 1
Pitaš Josef, zeměděl. č. 20
Šichan Karel, úř. čp. 44
Šíba Jaroslav, holič čp. 38
Členové myslivecké společnosti:
myslivecký hospodář
Josef Pitaš, zem. čp. 20
honební starosta
Jan Zákravský, zem čp. 7
zást. starosty
Václav Frinta, zem. čp. 1
pokladní
Karel Šichan, úř. čp. 44
zapisovatel
Václav Frinta, zem. čp. 1

členové a náhr.
Dašek 23,

Václav Dohnal čp. 3, Josef Sychrovský 18, Václav
Jan Hůlka čp. 22, Václav Rydlo čp. 8

Trhy národních podniků
V roce 1952 navštívila naši obec Jednota ústřed. konsumu v Hradci Králové
s textilním zboţím bodovým (dvakrát) i volným (jednou). Neuspokojila však zdejší
zájemce, poněvadţ měla jen to zboţí, které lze dostati všude. To zboţí, které zemědělci
nejvíce potřebují (šatovky, pracovní kalhoty), prodejna neměla.
Ceny ţivotních potřeb – zásobování
Uvádím ceny jen nejběţnějších ţivotních potřeb (v Kčs):

Mouka (1 kg)
Cukr (1 kg)
Sůl (1 kg)
Chléb (1 kg)
Tuky umělé (1 kg)
Máslo (1 kg)
Sádlo (1 kg)
Mléko (1 l)

Na potravin.
lístky:

Na volném
trhu:

18
16

120

8
60
80

16
448

5

10

Vejce (1 ks)
Maso hovězí
Maso vepřové
Maso uzené

4

10

Měsíční příděl potravin na potravinové lístky byl tento:
U pracujícího
U dětí
člověka
Cukr
1,20 kg
1,50 kg
Máslo
-ˈ12 kg
0,60 kg
Tuky umělé
-ˈ42 kg
Sádlo
-ˈ40 kg
Chleba
5,50 kg
Mouka hrubá
3,50 kg
4ˈ- kg
Mouka hladká
4ˈ- kg
3ˈ- kg
Maso
1,35 kg
-ˈ80 kg
Vejce
4 ks
12 ks
Mléko
1/8 l
½l
Mýdlo
0,10 kg
0,10 kg
Zemědělci dostávali lístky jen na cukr a mýdlo.
V říjnu, listopadu a prosinci 1952 byl citelný nedostatek másla a dostávaly jej ne
příděl pouze děti. Na volném trhu bylo jen velmi zřídka kdy k sehnání. Také byla
noze o mléko a vejce.

Peněţní ústavy. Záloţna – Kampelička
Přehled je podáván podle stavu k 31. 12. 1952
Počet členů
45

Počet
vkladatelů
86

Počet
dluţníků
3

Funkcionáři Záloţny – Kampeličky:
Představenstvo:
Josef Pitaš, zemědělec čp. 20
Jan Zákravský, zemědělec čp. 7
Václav Dohnal, zemědělec čp. 3
Václav Petruţelka, zemědělec čp. 11
Josef Rousek, čp. 33
Dozorčí rada:
Václav Rydlo, zemědělec čp. 8
Josef Jarkovský, zemědělec čp. 12
Josef Frinta, zemědělec čp. 1
Václav Hromádko, zemědělec čp. 19
Vojtěch Rydlo, zemědělec čp. 39
Jan Hůlka, zemědělec čp. 22

Výše
vkladů
520 878
Kčs

Pokladniční
obrat
zápůjček
39 909 3 061 324
Kčs
Kčs

Sociální poměry
Zaměstnání občanů
Počet občanů ve zdejší obci v r. 1952 140
z toho je muţů
66
z toho je ţen
74
zemědělců
dělníků
ţivnostníků
učňů
ţen v domácnosti
dětí do 6 let
výměnkářů
ţen v zemědělství
prodavačů
traktoristů
učitelů
studentů
ţáků
důchodců
Poměry náboţenské

27
23
2
1
9
11
1
25
1
1
1
1
14
18

Ve zdejší obci jsou občané ponejvíce vyznání římskokatolického a podléhají řím. kat.
děkanskému úřadu v Bohuslavicích. Občané českobratrského – evangelického vyznání
podléhají čsbr. evang. farnímu úřadu v Bohuslavicích. Občané československého
vyznání podléhají čsl. far. úřadu v Novém Městě n. Met.
Statistika vypadá takto:
katolíků 128
evangelíků 8
čechoslováků 4
Poměry lidopisné
Narození
Václav Rydlo, nar. 18.5 1952, otec Václav Rydlo z čp. 8
Pavel Hofman, nar. 13. 8. 1952, otec Josef Hofman z čp. 43
Sňatky
Kupka Ladislav z Pulic – Dašková Marie z Vršovky čp. 23 – oddáni 30. 4.
1952
Čečetka Jaroslav z Vršovky čp. 9 – Kosařová Jiřina z Veselice – oddáni 22. 11.
1952
Úmrtí
Šichanová Alţběta, důchodkyně čp. 6, + 17. 3. 1952 – 68 r. – mrtvice
Rydlová Marie, ţena zemědělce čp. 39, + 3. 4. 1952 – 52 r. – srdeč. choroba

Změny v obyvatelstvu
Přistěhování
Adolf Suchánek, lesní hajný v. v., s manţelkou, z Krčína do čp. 16
Jaroslav Valášek, dělník, s manţelkou, z Černčic do čp. 6
Přivdaly se
Čečetková Jiřina z Veselice do čp. 9
Odstěhování
Marie Dašková, provdaná Kupková z čp.23, přivdala se do Pulic

Odvody:
Na jaře ř. 1951 nastoupili k výkonu vojenské presenční sluţby (ročník 1930):
Petruţelka Jaroslav, úřed. čp. 11
Matoulek Jaroslav, stroj. zám., čp. 37
Ţilík Oldřich, traktorista, čp. 28
Na podzim 1952 narukovali (ročník 1931):
Kvirenc Josef, tesař, čp. 34
Kňourek Josef, zemědělec čp. 17

Poměry kulturní
Škola
Jako předešlá léta, tak i tohoto roku zůstala zdejší národní škola pro malý počet
ţactva uzavřena.
Do národní školy v Černčicích chodilo v r. 1952 ze zdejší obce 12 ţáků a to:
Čečetka Jaroslav č. 25, Černý Jaroslav č. 35, Dohnalová Lidm. č. 3,
Lukášková Marie č. 45, Macháně Pavel č. 32, Rousek Josef č. 33, Smola
Václav a Smolová Marie č. 32, Sychrovská Lidmila a Zdeňka čp. 18,
Sychrovská Hana čp. 20, Švorcová Jana č. 47.
Do střední školy v Novém Městě n. Metují chodili v r. 1952 3 ţáci a to: Černý
Václav č. 35, Sychrovská Milada č. 18, Vinterová Miroslava č. 25.
Na gymnasiu v Dobrušce maturovala v r. 1952 Helena Pitašová č. 20.
Knihovna a čítárna
Nynější knihovník Jaroslav Hojný č. 46 se o knihovnu velmi pečlivě stará a vzorně ji
vede. Všechny knihy obalil (571 svazků) a broţované knihy dal svázat (40 svazků).
Knihovna je umístěn ve třídě národní školy, která slouţí zároveň za čítárnu. Školní
mládeţi jsou půjčovány knihy z bývalé ţákovské knihovny národní školy.
K 31. 12. 1952 jeví se stav knihovny takto:
Počet svazků literatury
politické zeměděl. technické ostatní krásné
pro
ostatní Celkem
naučné
mládeţ

19

12

3

30

330

174

Půjčeno svazků literatury
politické zeměděl. technické ostatní krásné
pro
naučné
mládeţ
4
20
110
130

3

571

ostatní

Celkem

50

314

Počet čtenářů: 30
Sbor dobrovolných hasičů. Veřejný poţární sbor.
Sbor dobrovolných hasičů konal v r. 1í52 řádnou valnou hromadu a čtyři členské
schůze. Cvičení byla prováděna dvakrát měsíčně mimo zimní měsíce. Během ţní konali
kaţdou noc vţdy dva členové poţární ţňovou hlídku.
Návrhová komise ustanovila tyto funkcionáře, kteří byli téţ schváleni místním akčním
výborem:
předseda
Jan Zákravský č. 7
místopředseda
Jaroslav Čečetka č. 9
velitel
Václav Dohnal č. 3
jednatel
Josef Čečetka č. 25
pokladník
Josef Rousek č. 33
revisoři účtů
Jan Hůlka č. 22, Václav Smola č. 32, Bohuslav Rada č.
15
delegáti na okres.
konferenci
Josef Kvirenc st., Vasil Spasuk

Zpravodajové:
organ.:
výcvik.:
pro škol.:
samarit.:

V. Spasuk č. 47
Václav Zákravský č. 7
V. Spasuk
Vojtěch Rydlo, Josef Čečetka

Velitelem veřejného poţárního sboru MNV byl v r. 1952 ustanoven Václav
Dohnal č. 3.
Na vojnu z tohoto sboru odešli: Jaroslav Matoulek, Oldřich Ţilíkl, Josef Kvirenc
ml., Josef Kňourek.
Na místo nich byli jmenováni: Václav Dašek ml., Jan Dašek, Václav
Zákravský
Sokol
Ani letošního roku nevzchopila se sokolská jednota k činnosti.
Taneční zábavy
V místním hostinci p. Jana Laciny bylo v r. 1952 uskladněno v sále obilí, takţe
taneční zábavy nemohly býti konány.
Zdravotní poměry. Rekreace
Léčebná péče – lékaři

Proti roku loňskému nenastalo změn. V r. 1952 nevyskytly se ve zdejší obci
epidemické nemoci.
Rekreace pracujících
Na rekreaci byl v tomto roce ze zdejší obce vyslán Josef Kvirenc ml., povoláním
tesař, zaměstnaný u n. p. Krkonošské pily.
Různosti
Uhelné brigády
Tříměsíční uhelné brigády zúčastnil se z naší obce Josef Kvirenc ml. č. 34.
Na povrchové práce v dolech přihlásil se po návratu z vojenské sluţby Miroslav Ţilík
č.28.
Přehled počasí
Leden 195ě přinesl mírnou zimu s menší sněhovou pokrývkou. V druhé polovině
února silně chumelilo, válo se, takţe – jako kaţdého roku – musela se „Pustinka“
vyhazovat. Počátkem března se značně oteplilo, sníh se počal vůčihledně ztrácet, takţe
v druhém týdnu tohoto měsíce nebylo po něm jiţ ani památky. Po sv. Josefu přišlo
počasí studené, deštivé, které trvalo ještě přes celý duben. Květen byl jiţ suchý, ale o
„zmrzlých“ přišly značné mrazy, všechny květy na ovocných stromech pomrzly, takţe
toho roku byla veliko nouze o ovoce.

V červnu bylo počasí suché, bez deště, rovněţ tak v první polovici července. To jiţ
začly od 9. července první ţně – sekla se olejka, pak se vybíraly rané brambory.
Hlavní ţně nastaly od 22. července, nejdříve se sekla ţita a ječmeny, pak pšenice a
ovsy. Koncem července a začátkem srpna přišla silná vedra a tropické noci (aţ 30 c
dosáhly teploty v noci). Koncem srpna přišlo deštivé počasí, které trvalo pak jiţ celý
podzim. Nebylo dne, aby nepršelo a tak brambory a řepa se velmi špatně dobývaly.
Koncem listopadu začlo jiţ mrznout a tak mnohde i značné plochy řepy zamrzly.
V prosinci přišly mrazíky -15 aţ -20 C a před Vánocemi dosti nechumelilo, takţe
děti i dospělý sportovci přišly si o vánočních svátcích „na své“.

Rok 1953
Politické poměry a polit. ţivot v obci
Činnost polit. stran NF, KSČ, MAV NF
V politickém ţivotě ve zdejší obci se nic nezměnilo. Strana jako by nebyla. I ostatní
sloţky neprojevují ţádnou činnost. Mnohý ani neví, kdo straníkem je.

zapojení nestraníků do veřejného ţivota
Ve veřejném ţivotě jak v MNV, v hasičské jednotě, v poţárním sboru, MNV
pracují převáţně nestraníci a pracují dobře.
Veřejný ţivot
Slavnosti
V roce 1953 nekonala se v naší obci ţádná samostatná slavnost.
Oslav 1. máje zúčastňují se občané z naší obce v N. městě n./M.
Správa obce
Činnost MNV
V roce 1952 konal MNV :
schůzí
2
mimořádných schůzí 7
schůzí rad MNV 3
besed se zemědělci 1
Na chůzi mimořádné konané dne 19. 1. 1953 jednalo se sestaviti stálou rozpisovou
komisi.

Na plenární schůzi MNV konané dne 29. ledna 1953 hodnotil předseda MNV
Josef Pitaš práci členů MNV za r. 19R2. Poděkoval všem za jejich práci a
poukázal na některé nedostatky.
zemědělský ref. Josef Kvirenc podal zprávu o veškeré práci zemědělské a dodávkách
za rok 1952.
Zástupce ONV s. Urban hodnotil dodávky v celostátním měřítku a objasnil
dodávkové úkoly pro rok 1953.
Zprávu o akci 5M podal Josef Pitaš a Josef Rousek, oba poukázali na to, ţe je
málo pochopení z řad občanů i členů MNV.
V mimořádné schůzi plena MNV konané dne 6. 2. 1953 jednalo se hlavně o
zemědělských otázkách.
Odstoupení zeměd. ref. Josefa Kvirence nebylo uznáno, po rušné debatě svou funkci
si zase ponechá.
V mimořádné schůzi plena MNV konané dne 12. března 1952 bylo na programu
školení členů MNV.
V mimořádné schůzi MNV konané dne 6. dubna 1952 jednáno pouze o zemědělci
Josefu Ţilíkovi čp. 25, protoţe velmi špatně hospodaří.
V mimořádné schůzi MNV konané dne 21. dubna 1953 podává předseda MNV
Josef Pitaš návrh na zřízení prodejny Jednoty v hostinci B. Samka č. 36. Bohuslav
Samek hostince nechce uvolniti. Pro zaloţení Jednoty byli pouze Josef Pitaš, Josef
Kvirenc a Václav Lukášek. Proti zřízení prodejny byli: Václav Petruţelka,
Václav Dohnal, Josef Rousek, Václav Hromádko, Josef Frinta, Jan
Zákravský a Karel Šichan.
V mimořádné schůzi plena MNV konané dne 22. května 1952 byla řešena ţádost
Josefa Jarkovského ohledně zrušení trafiky. Osm členů MNV souhlasí, aby

prodejna tabákových výrobků byla zrušena. Předseda MNV Josef Pitaš a Josef
Kvirenc souhlas nedali.
V mimořádné schůzi plena MNV konané dne 12. června 1953. Na této schůzi
řešila se otázka odvozu mléka z Vršovky do Černčic. Členové MNV poţádají správu
mlékárny, aby si mléko odváţela sama.
Předání obecního lesa státním lesům bylo jedenácti členy MNV zamítnuto.
V mimořádné schůzi MNV konané dne 20. srpna 1953 projednávala se se
zemědělci nedodávka obilí. Přítomen byl téţ tajemník ONV z Dobrušky a s.
Šplíchal.
Na veřejné schůzi konané dne 23. srpna projednali se nedodávky se zemědělci znovu.
Obecní hospodaření
V roce 1953 obdrţel místní národní výbor rozpis návrhu státního rozpočtu z okresního
národního výboru z Dobrušky. Příjem má činiti 19 600 Kčs, vydání má činiti
96 100 Kčs, z této částky 96 100 Kčs je na investice 40 000 Kčs na úpravu
obecního rybníka.
Výstavba obce
Stavby zemědělské i nezemědělské
V roce 1953 nebylo ţádných staveb zemědělských i nezemědělských.
Regulace potoka

V roce 1953 se pokračovalo v regulaci potoka. Potřebné práce vykonali stále jedni a
ti samí lidé.
Poměry hospodářské
Poměry hospodářské
V roce 1953 probíhaly hladce. Jarní práce opozdili se chladným počasím.
Polní práce
Sušení sena proběhlo hladce neb bylo pěkné počasí. Ţně proběhly také dobře, počasí
velmi slouţilo. Zemědělci si ale stěţovali na STS pobočku v Bohuslavicích, ţe jim
nevyšla vstříc.
Úroda
Úroda obilí byla v roce 1953 uspokojivá, přesto ţe bylo veliké sucho. Brambory byly
následkem sucha malé.
Řepa cukrovka se velmi těţce dobývala pro tvrdost půdy, přesto byla úroda dobrá.
Ovoce bylo dosti. Třešní bylo dost, jak ranních i pozdních, i ostatního ovoce bylo dosti
Dodávky hosp. výrobků
V roce 1953 bylo z naší obce dodáno toto mnoţství hospodářských výrobků:
1. z rostlinné výroby:

pšenice
ţito
ječmen
oves
luštěniny jedlé
luštěniny krmné
mák
brambory
řepa
seno
sláma
řepka
2. z ţivočišné výroby:
mléko
vejce skot
prasata
drůbeţ
Celková výměra zemědělské půdy činí 217, 97 ha, z toho orné 149, 92 ha.
Zemědělci jsou rozděleni do skupin takto:

I
nad 20
ha

II
15 - 20

Skupina
III
IV
10 - 15 5 - 10

V
3,5 - 5

VI
1 – 3,5

VII
do 1 ha

1

2

2

10

4

Včelařství
Počet včelstva na jaře 1953
22
Během roku pibylo rojů vlasntích
3
Na pdozim 1953 zazimovaná včelstva 25

Celkový výnos v roce 1953
Počet včelařů v roce 1953
s 2 – 3 včelstvy
s 6 – 10 včelstvy
s 11 – 20 včelstvy
Jména včelařů:
Josef Frinta čp. 1
Václav Dohnal čp. R3
Václav Rydlo čp. 8
Josef Pitaš čp. 20
Václav Rydlo čp. 31
Vojtěch Rydlo čp. 39
Rybnikářství

Medu kg Vosku kg
4,40
2,30
6
4
1
1

5

3

Rybník mají v pronájmu Josef Sychrovský č. 18 a Josef Pitaš č. 20, kteří se
starají, aby zdejší občané měli vţdy na vánoční svátky dobrého kapra ze zdejšího
rybníka.
Hospodář. zvířectvo
Koně
Slepice
Počet
kusů 21
Husy
Počet
kusů 29

Hovězí dobytek

Prasata

144

93

Kachny

Krůty

7

5

Kozy Ovce

45

1

593

Zvířecí nemoci a boj proti nim
V roce 1953 nevyskytl se ţádný případ nakaţlivé nemoci ani u koní a hovězího
dobytka. U vepřů se vyskytuje obrna a chřipka.
Boj proti polním škůdcům
V roce 1953 se polní škůdci (mandelinka) nevyskytla.
Myslivost

Výměra honební plochy se v roce 1953 nezměnila a vykazuje 208 ha plochy honební,
10 ha plochy nehonební.
Katastrální výměra obce 218 ha.
Honitba jest propachtována za roční nájemné přepočteno na nové peníze 92 Kčs.
Stav zvěře a provedený odstředl
Zvěř uţitková:

Srstnatá
Pernatá

Zvěř škodlivá:
Srstnatá

Jarní kmen.
stav zvěře
15
6
5
19
8

Zajíci
Králíci
Baţanti
Koroptve
Holubi
hřivnáči

Pytlačící kočky

Zvěř uţitková spárkatá:
Jarní kmen.
stav zvěře
Srnci
3

Počet před
odstřelem
3

Počet zvěře
před odstřelem
35
15
15
45
10

Provedený
odstřel
20
2
7
12
-

2

Schválený
plán odstřelu
1

Provedený
odstřel
-

Srny
srnčata

2
3

2
3

1

-

Přezimování zvěře v roce 1953 bylo dobré. myslivecký hospodář Josef Pitaš a ostatní
členové pečují v době zimní o zvěř přikrmováním.
Majitelé honebních lístků:
Frinta Václav, Pitaš Josef 20, Karel Šichan, Jaroslav Šíba
Členové myslivecké společnosti a hon. výboru
myslivecký hospodář
Josef Pitaš, zem. čp. 20
honební starosta
Jan Zákravský, zem čp. 7
zást. starosty
Václav Frinta, zem. čp. 1
pokladní
Karel Šichan, úř. čp. 44
zapisovatel
Václav Frinta, zem. čp. 1
členové a náhr.
Václav Dohnal čp. 3, Josef Sychrovský 18, Václav
Dašek 23,
Jan Hůlka čp. 22, Václav Rydlo čp. 8
Zrušení potravin. lístků
Koncem května 1953 byly zrušeny potravinové lístky, které začaly od plných
let.
Zemědělci uvítali toto zrušení neb na potravinové lístky mnoho nedostali a neměli
nidke dovolání.

Peněţní ústav. Záloţna – Kampelička
Přehled podávám jiţ po nové měně k 31. 12. 53
Počet členů
28

Počet
vkladatelů
27

Počet
dluţníků
2

Výše
vkladů

zápůjček

Pokladní
obrat
121 091

Záloţna – Kampelička neprováděla jiţ po nové měně ţádných zápůjček. Kdo
z občanů potřeboval výpůjčku, musel si podati ţádost na Státní spořitelnu do
Dobrušky, která dle trţby (u zemědělců) povolila zápůjčku. Hotových penz nikdo
neobdrţel, al e musel poslati účty a St. spořitelna účty proplatila. Výpůjčka se
splácela tím, ţe si St. spořitelna ponechávala část peněz za prodané produkty
zemědělcovi, protoţe peníze za zemědělské produkty šly přes St. spořitelnu.
Sociální poměry
Zaměstnání občanů
Počet občanů ve zdejší obci v roce 1953
z toho je muţů
66
z toho je ţen
65
zemědělců
28
dělníků
23
ţivnostníků
úředníků
9

učňů
ţen v domácnosti
dětí do 6 let
důchodců
ţen v zemědělství
prodavačů
traktoristů
učitelů
studentů
ţáků do obecné
ţáků do střední

1
14
8
12
23
1
1
1
1
10
7

Poměry náboţenské
Ve zdejší obci je 116 katolíků, 8 evangelíků a 4 čechoslováci.
Poměry lidopisné
Narození
Lidmila Svatušková, nar. 12. 5. 1953
Libuše Šichanová, nar. 25. 4. 1953
Sňatky
V roce 1953 nikdo se neoţenil.

Úmrtí
Jan Lacina, zemřel 24. 8. 1953, cukrovka
Marie Pitašová, zemřela 25. 9. 1953, mrtvice (čp. 16)
Františka Pitašová, zemřela 11. 1. 1953, mrtvice (čp. 20)
Změny v obyvatelstvu
Miloslav Šinták s manţelkou a synem přesídlili z čp. 6 do čp. 36.
Poměry kulturní
Škola
I v letošním roce 1953 zůstala zdejší škola uzavřena pro malý počet ţactva.
Do národní školy v Černčicích chodilo v roce 1953 ze zdejší obce 10 ţáků: Čečetka
Jaroslav čp. 25, Černý Jaroslav čp. 35, Dohnalová Lidmila, Macháně Pavel,
Smola Václav 32, Smolová Marie, Sychrovská Zdena, Sychrovská Hana,
Švorcová Jana, Lukášková Marie 45.
Do střední školy v N. Městě n./M. chodili v roce 1953 Černý Václav,
Sychrovská Milada, Sychrovská Lidmila čp. 18 a Vinterová Miloslava.
Knihovna

Knihovníkem zůstal v roce 1953 Jaroslav Hojný čp. 46. Protoţe by tohoto roku
ponejvíce nemocný, zastupovala jej jeho matka.
za jeho vedení dal knihovnu do úplného pořádku.
K 31. 12. 1953 jeví se stav knihovny takto:
počet svazků knih
276
počet půjčených knih
150
počet čtenářů
25
Místní hasičská jednota
Rozdělením hasičského sboru na hasičskou jednotu a poţární sbor MNV byla veškerá
činnost přenesena na poţární sbor MNV.
Poţární sbor MNV
Poţární sbor MNV a místní hasičská jednota konali společně výroční schůzi. Cvičení
se stříkačkou provedeno čtyřikrát. Jinak obě sloţky neprojevovali ţádnou činnost.
Sokol
Tělocvičná jednota Sokol úplně zanikla.
Zdravotní poměry. Rekreace.
V roce 1953 nevyskytly se v naší obci ţádné epidemické nemoce.

Rekreace pracujících
V roce 1953 nebyl nikdo z pracujících na rekreaci.
Přehled počasí
leden 1953 přinesl mírnou zimu s dostatkem sněhu. V únoru se hodně chumelilo a
jako kaţdého roku musela se Pustinka vyhazovat neb se celá zavála. Mrzlo trochu i
v březnu. Polní práce začali koncem března. Tráva na lukách a pícniny na orné půdě
se dobře usušili. Ţně proběhli dosti dobře. Úroda byla dobrá, vydařila se také řepa
cukrovka i krmná řepa. Řepka kaţdého roku špatně přezimuje. Brambor ranních i
pozdních bylo dosti. Setí a veškeré polní práce se provedli dobře. V prosinci jiţ mírně
mrzlo.

Rok 1954
Politické poměry a polit. ţivot v obci
Činnost polit. stran NF, KSČ, MAV Nf

Ani v letošním roce se v politickém ţivotě ve zdejší obci nic nezměnilo. Strana
KSČ neprojevovala ţádnou činnost. Místní akční výbor národní fronty téţ
neprojevoval ţádnou činnost.
Zapojení nestraníků do veřejného ţivota
Ve veřejném ţivotě, v MNV, v hasičské jednotě a poţárního sboru MNV pracují
převáţně nestraníci.
Slavnosti
V roce 1954 se v naší obci nekonala ţádná samostatná slavnost.
Oslav 1. máje zúčastňují se občané v Novém Městě n./Metují.
Správa obce
Činnost MNV
V roce 1954 konal MNV 10 schůzí rad, schůzí členů MNV 5, veřejných schůzí
5, mimořádných 1.
Na veřejné schůzi konané dne 23. 3. 1954 MNV s občany hodnotil práci členů
MNV předseda Josef Pitaš. Poděkoval těm členům, kteří dobře pracovali a byli na
této schůzi zúčastněni.

Zástupce ONV z Dobrušky L. Urban přesvědčuje se o činnosti členů MNV a
poukazuje na některé nedostatky. Dále seznámil členové MNV o nastávajících
volbách, které se budou konat 16. května 1954.
Na veřejné schůzi konané dne 30. 3. 1954 v hostinci Jednoty, na které byla účast
23 občanů, přednesl svůj referát o volbách do N. V. předseda MNV Josef Pitaš a
zástupce ONV L. Urban. Občani byli o postupu voleb seznámeni.
Na veřejné schůzi MNV s občany konané dne 14. dubna 1954 v hostinci Jednoty
přečtena kandidátka nově sestaveného MNV.
Dne 7. května 1954 konala se veřejná schůze v hostinci Jednoty, na které se
představovali noví kandidáti do N, V.
Dne 24. května konala se schůze MNV o provedených volbách. Volby provedeny
dobře a nebylo ţádných závad. Za nového předsedu navrţen Václav Hromádko.
Funkci ale nepřijal. Václav Dohnal, Václav Petruţelka a Františka Švorcová
nevrhli za předsedu s. Josefa Kvirence, který volbu přijal a podotkl, ţe změna ve
funkci předsedy je potřeba.
Tajemníkem MNV byl jednohlasně zvolen bývalý předseda MNV Jos. Pitaš.
Potom následovala volba komisí.
Na mimořádné schůzi MNV dne 27. 10. 1954 byl projednán akční plán MNV
a zemědělské otázky.
Na veřejné schůzi konané dne 18. listopadu 1954 mluveno o volbách do Národního
shromáţdění.
Ve schůzi MNV konané dne 30. 12. 1954 hodnotil práci členů předseda s. J.
Kvirenc, který prohlásil, ţe málo členů MNV se zapojilo do práce.
nově zvolení členové MNV obdrţeli hlasů:
Švorcová Františka
53
Lukášek Václav
74

Kvirenc Josef
Petruţelka Václav
Dohnal Václav
Hromádko Václav
Šichan Karel
Čečetka Jaroslav
Pitaš Josef

72
88
91
89
92
91
85

Obecní hospodaření
V roce 1954 obdrţel MNV směrná čísla na rozpočet obce od ONV z Dobrušky.
Výstavba obce
Stavby zemědělské i nezemědělské
V roce 1954 nebylo ţádných staveb.
Regulace potoka
V regulaci potoka se pokračovalo a došlo se s poloţením trub aţ do sadu Václava
Matoulka.
Poměry hospodářské

Veškeré práce v roce 1954 proběhly hladce. Jen jarní práce se opoţďují stále kaţdým
rokem pro chladné počasí. Sušení sena proběhlo hladce, protoţe počasí přálo. Ţně
proběhli také dobře, protoţe kaţdým rokem bývá velmi sucho.
Zemědělci si stále stěţují na S.T.S., pobočka Bohuslavice, která nikdy nesplnila
poţadavky zemědělců.
Úroda
Úroda obilí byla v roce 1954 uspokojivá, vydařil se hlavně ječmen a oves.
Některé odrůdy brambor se neurodili, takţe někteří zemědělci neměli ani na sadbu.
Řepa cukrovka byla pěkná a dobře se dobývala, bylo krásné počasí. Jablek bylo
hodně, ale hodně jich spadlo. Padané ovoce vykupovala Libuše Šintáková, vedoucí
zdejší Jednoty. Švestek i slív bylo hodně, rovněţ i třešní.
Včelařství
Počet včelstev na jaře 1954
Během roku přibylo rojů
Zazimovaných včelstev

18
4
22

Výnos medu byl nepatrný, na včelstvo 1,50 Kg.
Počet včelařů v r. 1954
s 2 – 3 včelstvy
4
s 6 – 10 včelstvy
1
s 11 – 20 včelstvy
1

Jména včelařů:
Václav Frinta, Václav Dohnal, Václav Rydlo 8, Pitaš Josef, Rydlo Václav
31, Rydlo Vojtěch.
Rybnikářství
Rybník jest pronajat Josefu Sychrovskému a Josefu Pitašovi, kteří pěstují v rybníku
ponejvíce kapři.
Zvířecí nemoci – boj proti nim
V roce 1954 nevyskytl se ţádný případ nakaţlivých nemocí u koní a hovězího
dobytka.
U vepřů se stále objevuje obrna a chřipka.
Myslivost
Výměra honbiště

Pole
lesy
Louky
pastviny
Jiné pozemky

Honební plocha celkem
Nehonební plocha

152 ha
29 ha
15 ha
3 ha
9 ha
208 ha
10 ha

Katastrální výměra obce

218 ha

Honitba jest propachtována za roční nájemné 92 Kčs.
Zvěř uţitková

Srstnatá
Pernatá

Jarní kmen.
stav zvěře
15
3

Počet zvěře
před odstřelem
35
15

Provedený
odstřel
20
2

20
-

45
-

-

Pytlačící kočky
Lišky

5
1

Zajíci
Králíci
Baţantikohouti
Koroptve
Holubi
hřivnáči

Zvěř škodlivá
Srstnatá

Zvěř uţitková spárkatá
Jarní kmen.

Počet před

Schválený

Provedený

Srnci
Srny
srnčata

stav zvěře
4
5
2

odstřelem
3
5
2

plán odstřelu
1
1
1

odstřel
1
1
1

Myslivecká společnost uspořádala pro místní občany v hostinci Jednoty srnčí hody.
Přezimování veškeré zvěře bylo dobré a to tím, ţe myslivci pečují o zvěř v zimní době.
Majitelé honebních lístků jsou:
Josef Pitaš, Karel Šichan, Jaroslav Šíba a Václav Frinta.
V důsledku malé výměry honitby rozhodla se myslivecká společnost za souhlasu
honebního výboru a všech zemědělců, ţe se sloučí s honitbou Běstviny. Dne 12. 9.
1951 sešli se členové z Běstvin a Vršovky v kanceláři MNV ve Vršovce a dohodli
se o sloučení a 13. 9. 1951 byla podána ţádost na ONV do Dobrušky. Ţádost
vyřízená se ale po několika urgencích nevracela. Někdo z úřadníků ONV tomu
nepřál.
Státní spořit. jednatelství v Vršovce
Název Záloţna Kampelička byl v roce 1954 zrušen a nyní ústav podléhá Státní
spořitelně v Dobrušce a nese název: Státní spořitelna jednatelství v Vršovce.
Odpadlo představenstvo, dozorčí rada vše se změnilo.
Funkcionáři se rozešli a zůstali dva externí pracovníci Václav Smola jako účetní a
Josef Pitaš čp. 20 jako pokladník.
Počet vkladatelů úsporných vkladů:

v obnosu:
Počet vydaných vkladních kníţek výherních:
Počet členů, kteří mají běţné účty:
24
Sociální poměry
Zaměstnávání občanů
Počet občanů ve zdejší obci v roce 1954 131
z toho je muţů
67
z toho je ţen
64
zemědělců muţů
dělníků
ţivnostníků
úředníků
učňů
ţen v domácnosti
dětí do 6 let
důchodců ze zemědělství
ţen v zemědělství
prodavačů vedoucích jednotek
traktoristů
učitelů
studentů
ţáků N. školy

27
25
6
13
7
4
21
1
1
2
11

důchodců z jiných oborů
ţáků střední školy

8
5

Poměry náboţenské
Ve zdejší obci je 119 katolíků, 8 evangelistů a 4 čechoslováci.
Poměry lidopisné
Narození
Jaroslava Valášková, nar. 22. 2. 1954, otec J. Valášek
Sňatky
V roce 1954 nebyl uzavřen ţádný sňatek.
Úmrtí
Josef Dašek, důchodce, + 31. 1. 1954 – 70 roků – mrtvice
Jaroslav Hojný, úředník, + 6. 2. 1954 – 20 roků – nádor na mozku
Anna Ţabková, důchodce, + 8. 2. 1954 – 84 roků – sešlost věkem
Boţena Kňourková, v zeměd., + 21. 2. 1954 – 59 roků
Změny v obyvatelstvu

Odstěhování
Josef Kubán, manţelka Františka, odstěhovali se 20. 8. 1954 do Slavětína nad
Metují.
Jaroslav Matoulek přiţenil se do Prahy – Liboc u silnice 102 – odstěhoval se 26.
9. 1954

Odvody
V roce 1954 byl uznán schopným k vojenské sluţbě Václav Lukášek čp. 45 a téhoţ
roku nastoupil dvouletou presenční sluţbu.
Poměry kulturní
Škola
Jako předešlá léta zůstala i v roce 1954 škola uzavřena pro nedostatek dětí.
Do národní školy v Černčicích chodili tyto děti: Čečetka Jaroslav čp. 25, Černý
Jaroslav, Smolová Marie, Sychrovská Hana a Lukášková Marie.
Do střední školy v N. Městě n/Met. chodili v roce 1954 – Dohnalová Lidmila,
Sychrovská Lidmila, Sychrovská Zdena, Švorcová Jana, Smola Václav,
Macháň Pavel a Rousek Josef.
Čtyřletou průmyslovou školu navštěvují Vladimír Vintera a Václav Černý v Novém
Městě n. Metují.
Knihovna

Novým knihovníkem se stal Vintera Vladimír.
K 31. 12. 1954 jest v knihovně celkem svazků knih:
Místní hasičská jednota
Místní hasičská jednota konala svoji řádnou výroční schůzi a tři schůze členské.
Cvičení se stříkačkou bylo prováděno jednou za měsíc.
Poţární sbor MNV
Na popud ONV v Dobrušce – okresní inspekce státního poţárního dozoru obstaral
předseda MNV Josef Pitaš osobní auto z Mototechny v Praze. Auto stálo
70 000 Kčs. Tuto částku zaplatil ONV, ostatní výlohy hrazeny z penz rozpočtu
pro hasiče.
Vůz potřeboval svědomitého opraváře a tím se stal konečně Mirko Kábrt z Libchyň.
Šoféři jsou: Pitaš Josef, Jaroslav Čečetka a Jan Hůlka.
Zdravotní poměr
V roce 1954 nevyskytly se ţádné epidemické nemoci.
Přehled počasí
Leden 1954 přinesl tuhou zimu a hodně sněhu. V únoru se silně chumelilo a silnice
k Černčicům zvaná Pustinka musela se několikráte prohazovat.
Mrzlo ještě v březnu i v dubnu bylo nepříznivé počasí. Květen byl zase suchý.

V měsíci červnu bylo pěkné počasí, senoseč se vydařila. Ţně proběhli dosti dobře.
Brambory a řepa se dobře sklidily. Koncem listopadu začalo jiţ mrznout. V prosinci
jiţ byla opravdová zima.
Zaloţení prodejny Jednoty
Od ústřední jednoty z Hradce Králové docházeli dopisy a i zástupci osobně
dojíţděli za předsedou NV Josefem Pitašem čp. 20 a ţádají, aby se v naší obci
zaloţila prodejna smíšeného zboţí. Nebyla však v obci ţádná vhodná místnost.
Po úmrtí hostinského Jana Laciny uvolnily se místnosti, ale majitelé Bohuslav a
Marie Samkovi, kteří bydleli ve dvoře Osma v Krčíně nechtěli místnosti
pronajmouti. Po velkém úsilí se to přece předsedovi NV podařilo, měl z toho ale
trochu nepříjemností, ale nepolevil. Další starost bylo s obstaráváním vedoucí
Jednoty. V čísle popisném 6 ve Vršovce bydlela rodina Šintákova, která se měla
z tohoto bytu vystěhovat. Předseda MNV Josef Pitaš s vedoucím ústředí Jednoty
z Bohuslavic s. Klikou a s. Hozákem navštívili Libuši Šintákovou a poţádali ji,
aby převzala vedení prodejny, která bude umístěna v hostinci u Lacinů a zároveň tam
můţe také bydlet.
Jmenovaná funkci přijala a přesídlila tam a byla zaloţena prodejna i hostinec.
V místnosti hostince měla úřadovnu Záloţna – Kampelička, která se musela
přestěhovati do úřadovny MNV do školy.
Dne 18. 1. 1954 oznámil předseda Josef Pitaš v místním rozhlasu toto:
Od pondělí 18. 1. 1954 bude zahájen provoz v krámě Jednoty – vchod ze dvora.
Prozatím se bude prodávat jen zboţí balené a kusové, a jakmile středisko z Bohuslavic
dodá cejchovanou váhu, bude se prodávat všechno ostatní zboţí.

Prodejní doba v krámě:
pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek odpoledne od 1. hodiny do 5 hodin, v sobotu
dopoledne od 9 hodin do 13 hodin.
Hostinec bude otevřen:
ve středu a pátek večer od půl osmé hodiny večer do 12 hod., v neděli od 2 hodin do
6, večer od 8 hodin do 12 hodin.
Zaloţením prodejny odpadly cesty za nákupem zboţí jak do Černčic, tak do Spy.
Pouze několik občanů chodí na nákup do Černčic a do Spy, coţ by dělat neměli a
podporovat svojí Jednotu.

Rok 1955
Politické poměry a politický ţivot v obci
Činnost politických stran NF, KSČ, MAV

Ţvot politických stran neprojevoval ţádnou činnost.
Zapojení nestraníků do veřejného ţivota
Ve veřejném ţivotě v obci pracují převáţně nestraníci.
Slavnost
V roce 1955 nekonala se v naší obci ţádná slavnost.
Správa obce
Činnost MNV
V roce 1955 konal MNV schůzí rad 2, schůzí MNV 15 a veřejných schůzí 2
Ve všech schůzí jednalo se hlavně o povinných dodávkách zemědělských výrobků.
Dále o zajištění, aby veškerá půda byla řádně obdělána.
Nutno také se zmínit, ţe na příkaz MNV občané dbají na úklid své obce a podél
silnic opravují svoje stavení a ploty, takţe rok od roku se stává naše obce krásnější.
Dle zápisů ze schůzí MNV dalo by se ještě mnoho věcí zlepšit, ale mnoho toho
zůstává jenom na papíře.
Motorisace

V roce 1955 přibylo do obce druhé osobní auto. Majitel Bohuslav Samek čp. 36.
Oldřich Ţilík měl novou motorku.
Obecní hospodaření
V roce 1955 obdrţel MNV od ONV z Dobrušky na rozpočet obce tyto směrná
čísla:
příjem obce
vydání obce:
na akci M:
Výstavba obce
Stavby zeměd. i nezemědělské
V roce 1955 postavili manţelé Václav a Anna Černý domek na místě, kde stávala
dřevěná chalupa Václava Lukáška, obuvníka čp. 35.
Manţelé Pitašovi z čísla 20 postavili nad sklepem nový kryt na zděných sloupcích.

Regulace potoka
Na regulaci potoka nebylo pokračováno.
Komunikační poměry

Obecní silnice
Naše obecní silnice je po léta v ubohém stavu. Peněz není, aby mohl býti zakoupen
tvrdý štěrk a zdejší štěrk z písníku je moc měkký. Kaţdoročně podává MNV ţádost
na ONV do Dobrušky, aby silnici okres převzal, ale odpověď zní: Máme důleţitější
úseky silnic a nemůţeme je stačiti opravit.
Poměry hospodářské
V roce 1955 probíhali veškeré polní práce dobře. Jako kaţdého roku stěţovali
si zemědělci na S. T. S. pobočku Bohuslavice, ţe jim málo vypomohla na
špičkových pracích.
Úroda obilí byla poněkud slabší, rovněţ pícnin bylo méně. Brambor bylo dosti. Řepa
cukrovka i řepa krmná se vydařila rovně, bylo hodně máku a kmínu. Řepce se u nás
moc nedaří a dává menší výnos.
Jablek bylo méně. Třešně se ani neočesaly, jsou po několik let hodně červivé.
Ţivočišná výroba
Celková výměra zemědělské půdy činila 219. 92 ha, z toho orné 154, 39 ha.
Rozdělení zemědělců do skupin jest jako roku předešlého a nemění se.
Včelařství
Počet zazimovaných včelstev na podzim

Počet včelstev na jaře
Počet rojů během roku
Celkový výnos medu na 1 včelstvo
Průměrný výnos medu
Průměrný výnos vosku
Rybnikářství
Návesní rybník mají nadále v pronájmu Josef Sychrovský čp. 18 a Josef Pitaš čp.
20, a pěstují v něm pouze kapry.
Hospodářské zvířectvo
Stav hospodářských zvířat k 31. 12. 1955
Počet koní 2
vepřů
ovcí
kachen
hovězího dobytka
koz
hus
slepic
Nakaţlivé nemoci

V roce 1955 nebylo u hospodářského zvířectva výskyt nakaţlivých nemocí.
U vepřů se stále vyskytuje obrna a chřipka.
Myslivost
V roce 1955 schválil ONV po čtyřletém trvání ţádost o sloučení honitby Běstviny –
Vršovka.
Výměra honitby se jeví takto:¨
pole
320,5 ha
lesy
224 ha
louky
40 ha
pastviny
vody
3,5 ha
jiné pozemky 3 ha
celkem
591 ha
Nájemné za Běstviny činí 600 Kčs. Nájemné za Vršovku činí 92 Kčs.
Stav zvěře a provedený odstřel
Zvěř uţitková
Jarní kmenový stav
zajíc
70
baţant
8
koroptev 50

baţant slepice
22
Počet zvěře před odstřelem
zajíc
210
baţant kohout
25
baţant slípky 30
koroptev 80
Provedený odstřel
zajíc
146
baţant kohout
12
baţant slípky koroptev Zvěř uţitková srstnatá
Jarní kmen. stav
34
Počet zvěře před odstřelem 37
Provedený odstřel
10
Srnci odstřel
4
Srny odstřel
4
Srnčata
2
Zvěř škodlivá
Odstřel
lišky
jezevci
pytlačící psi
pytlačící kočky

3
2
2
2

Přezimování veškeré zvěře dobré.
Majitelé honebních lístků jsou:
Josef Pitaš, Karel Šichan, Václav Frinta, Jaroslav Šíba.
Běstviny: Rudolf Smrček, Otka Horák, Jaroslav Michl.
Státní spořitelna jednatelství ve Vršovce
Pracovníci jsou stále Václav Smola účetní, Josef Pitaš čp. 20 pokladník.
Celkový obrat činil
Úřadovna jest umístěna v kanceláři MNV.
Sociální poměry
Zaměstnání občanů
Počet občanů v roce 1955 134
z toho muţů
69
z toho ţen
65
zemědělců muţů
dělníků
úředníků
učňů

27
22
6
-

ţen v domácnosti
dětí do 6 let
důchodců ze zemědělství
ţen v zemědělství
vedoucích Jednoty
učitelů
studentů
ţáků N. školy
důchodců z jiných oborů
ţáků střední školy

14
5
9
23
1
1
2
9
8
7

Poměry lidopisné
Narození
Jaroslava Přibylová nar. 19. 7. 1955 – otec Jaroslav Přibyl čp. 5
Věra Valášková nar. 27. 8. 1955 – otec Jaroslav Valášek čp. 6
Sňatky
Jaroslav Přibyl z Libchyň – Aneţka Dohnalová z Vršovky čp. 3 – oddáni 14.
1. 1955

Jaroslav Petruţelka z Vršovky čp. 11 – Marie Dohnalová z Vršovky čp. 3 –
oddáni 15. 10. 55
Úmrtí
Václav Dašek, rolník čp. 23, + 31. 5. 1955 – 68 roků - rakovina
Anna Frintová, v dom. čp. 1, + 13. 3. 1955 – 70 roků – rakovina
Aneţka Henclová, v dom. čp. 4, +28. 4. 1955 – 91 roků – sešlost věkem
Změny v obyvatelstvu
Přistěhování
Jaroslav Přibyl z Libchyň do čp. 5, dne 17. 1. 1955
Bohuslav Samek, manţelka Marie do čp. 36 ze dvora Osma Krčín a sluţebná
Anna Rychtarová 10. 11. 1955
Odstěhování
Dne 28. 4. 1955 se přiţenil do Prahy – Karlína Josef Kvirenc z čp. 34Dne
4. 6. odstěhovala se do Hradce Králové Anna Dohnalová z čp. 5
Poměry kulturní
Škola

Školní budova, která je dočasně uzavřena slouţí nyní zájmům občanů. V kabinetě má
úřadovnu MNV a Státní spořitelna jednatelství ve Vršovce. V učebně jest umístěna
prodejna Jednoty. Další místnosti má pronajaty vedoucí Jednoty.
Knihovna
Knihovníkem jest dosud Vladimír Vintera.
Místní hasič. jednota
Místní hasičská jednota neprojevovala ţádnou činnost.
Poţární sbor MNV
Poţární sbor MNV konal svoji výroční schůzi a během roku několik cvičení se
stříkačkou.

Rekreace
Za dobrou práci byl na rekreaci v Krkonoších Jaroslav Šíba, holič.
Zdravotní poměry
V roce 1955 nevyskytly se ţádné epidemické nemoci.

Přehled počasí
Leden zaznamenal mírnou zimu, zato sněhu bylo dosti. V únoru se značně chumelilo
a není jediné zimy, aby silnice „na Pustince“ nebyla zavátá a nemusela se prohazovat.
Jarní práce se zpoţďují kaţdým rokem neb z jara teprv mrze. Polní práce bývají
skončeny někdy aţ začátkem května. V měsíci květnu bylo jiţ pěkné počasí. Senoseč
proběhla hladce. Ţně skončily také dobře. STS málo posekala obilí samovary.
Počasí téţ bylo příznivé na sklizeň otav, bramborů a řepy. Rovněţ slouţilo počasí na
zdolání podzimní orby. Mrznout začalo aţ v měsíci prosinci.

Rok 1956
Činnost politických stran
Činnost strany KSČ se v roce 1956 nikterak nevyvíjela.
Slavnosti a jiné politické akce
Samostatné slavnosti se v tomto roce ţádné nekonali.

Správa obce
Činnost MNV
V roce 1956 konal MNV 7 schůzí plena a 1 schůzi veřejnou.
Veškeré schůze týkali se věcí hlavně zemědělských a jejich dodávek.
Dále jest stále na programu regulace potoka a jeho pokračování. Stavba
podkrovních místností ve školní budově se neuskutečňuje.
Stavby zemědělské i nezemědělské
V roce 1956 začal se stavbou rodinného domku Alois Svatuška.
Regulace potoka
Na úpravě potoka se nepokračovalo.
Poměry hospodářské, polní práce
Jako kaţdého roku začínají polní práce opoţděně vlivem nepříznivého počasí a trvají aţ
do 10 května.
Sušení sena a pícnin na orné půdě bylo postiţeno špatným počasím.
Druhá okopávka řepy cukrovky se ani neoddělala nebo řepa tím co se usušilo,
přerostla.
Úroda obilí byla uspokojivá, rovněţ brambory a řepa se vydařili.

Ovoce jak jablek, hrušek bylo dosti, třešně pozdní jsou k posledu velmi červivé.
Rozdělení zemědělců do skupin
Nad 20 ha první skupina 1
od 15 – 20 ha druhá skupina
od 10 – 5 ha třetí skupina
od 5 – 10 čtvrtá
8
od 3,5 – 5 ha pátá skupina
od 2 – 3,5 ha šestá skupina
do 1 ha sedmá skupina 3

2
5
5
5

Včelařství
Počet včelstva na jaře:
Během roku přibylo:
Počet zazimovaných včelstev
Dodávka medu z jednoho včelstva
Průměrný výnos medu z 1 kmenového včelstva
Jména včelařů s počtem včelstev
Václav Frynta
Václav Dohnal
Václav Rydlo 8
Václav Rydlo 31

Vojtěch Rydlo 39
Josef Brych
Rybářství
Obecní rybník mají stále v pronájmu Josef Pitaš čp. 20 a Josef Sychrovský čp. 18
a pěstují v něm pouze kapry.
Hospodářské zvířectvo – počet kusů
Stav k 31. 12. 1956
Koní
Vepřů
Kachen
Slepic
Kuřata
Hovězího dobytka
Koz
Hus
Kachny

23
88
356
364
175
20
32
4

Nakaţlivé nemoci
V roce 1956 nevyskytl se ţádný případ nakaţlivé nemoci u skotu.
U vepřů se vyskytuje obrna a chřipka.

U slepic ojediněle tuberkulóza.
Boj proti polní škůdcům
V tomto roce se polní škůdci nevyskytli.
Boj proti škůdcům ovocného stromoví
Z ovocného stromoví jsou napadeny švestky – puklicí, která se částečně hubí
postřikem. U pozdních třešní jest rozšířena červivost.

Myslivost
V roce 1956 přistoupili členové myslivecké společnosti ze Spy a Chlístova k honitbě
Běstviny – Vršovka s celkovou výměrou 458 ha.
Výměra honitby se nyní jeví takto:
pole
320,5 ha
lesy
314 ha
louky trvalé
75 ha
pastviny
3 ha
rybníky
3,5 ha
jiných pozemků 23 ha
Celkem
1049 ha

Nájemné za Běstviny činí 600 Kčs.
Nájemné za Spy – Chlístov činí 150 Kčs.
Nájemné za Vršovku činí 92 Kčs.
Stav zvěře a provedený odstřel
Jarní kmenový stav:
zajíc
75
baţant kohout
8
baţant slípka 22
koroptev 50
Počet zvěře před odstřelem
zajíc
119
baţant kohout
33
baţant slípka 32
koroptev 70
Provedený odstřel
zajíc
44
baţant kohout
26
Zvěř uţitková srstnatá
Jarní kmenový stav:
srnci
11
srny
12
srnčata
10

Počet zvěře před odstřelem
srnci
12
srny
13
srnčata
15
Provedený odstřel
srnci
4
srny
4
srnčata
7
Zvěř škodlivá
Odstřel:
liška
3
pytlačící psy 3
pytlačící kočky 5
V důsledku dobrého ošetřování zvěře hlavně v době zimní jest přezimování veškeré zvěře
dobré.
Majitelé honebních lístků jsou:
Vršovka: Josef Pitaš, Karel Šichan, Jaroslav Šíba a Václav Frynta
Běstviny: Otka Horák, Jaroslav Michl a Jindřich Linke
Spy: Rudolf Smrček, Jaroslav Vávra, Václav Ducháč, Josef Dvořák 25,
Josef Novák, Josef Dvořák a Bohuslav Šichan
Chlístov: Josef Syrovátko, Josef Nyč
Křovice: Václav Waisser

Státní spořit. jednat. ve Vršovce
Pracovníci St. spořitelny jednatelství ve Vršovce jsou stále Václav Smola jako
účetní a Josef Pitaš čp. 20 jako pokladník.
Celkový obrat činil
Úřadovna jest umístěna v kanceláři MNV.
Sociální poměry
Zaměstnání občanů
Počet občanů ve zdejší obci v roce 1956
137
z toho je muţů
67
z toho je ţen
70
zemědělců
25
dělníků
20
dělníků kom. sluţ 2
učňů
1
ţen v domácnosti 15
dětí do 6 let
9
důchodců ze zeměd. 7
ţen v zemědělství 26
prodavačů v Jednotě
1
úředníků
6
učitelů
1

studentů
ţáků Národ. škol
ţáků středních škol
důchodců z jiných
oborů

2
7
7
8

Poměry lidopisné
Narození
Jaroslava Zákravská, 10. 4. 1956, otec V. Zákravský čp. 7
Josef Valášek, 4. 8. 1956, otec. Jar. Valašek čp. 6
Sňatky
Jan Bořek z Ohnišova – Olga Matasová z Vršovky čp. 41, oddáni 27.10 1956
Karel Muknšnábl z Prahy 5 – Helena Pitašová z Vršovky čp. 20, oddáni v N.
Městě n/M. 24. 11. 1956
Úmrtí
Jan Čečetka, bývalý rolník v Houdkovicích z čp. 9 ve Vršovce zemřel 3. 9. 1956
– 57 r. mrtvice

, zemřel v čp. 23 ve Vršovce
Josef Sychrovský z čp. 21, rolník na odpočinku, zemřel v nemocnici Opočno 4. 10.
1956 ve stáří 80 roků
Změny v obyvatelstvu
Změna v obyvatelstvu v tomto roce ţádná nenastala.
Odvody
Josef Dohnal čp. 3 byl uznán schopným a nastoupil dvouletou presenční sluţbu.
Poměry kulturní
Škola
Školní budova, která jest dočasně uzavřena pro nedostatek dětí, slouţí nyní zájemcům
– občanům. V učebně jest umístěna prodejna Jednoty, v kabinetě jest úřadovna
MNV. Obytné místnosti má pronajaté vedoucí Jednoty.
Knihovna
Knihovníkem jest dosud Vladimír Vintera, ale protoţe studuje, nezbývá mu na
vedení knihovny řádný čas.
Hasiči

Hasičská jednota neprojevovala v tomto roce ţádnou činnost.
Poţární sbor MNV konal svoji výroční schůzi a několik cvičení s motorovou
stříkačkou. Jinak neprojevoval ţádnou činnost.

Taneční zábavy
Taneční zábavy se nekonají, neb hostince je zrušen.
Zdravotní poměry
Léčebné péče
V roce 1956 kromě chřipky nevyskytly se ţádné epidemické nemoce.

Motorizace
Sledujeme-li zápisy, vidíme, ţe ţivotní úroveň obyvatelstva rok od roku stoupá. Novou
motorku má Václav Rydlo čp. 8, Josef Dohnal a Josef Brych.
Televize

První televizi mají manţelé Hojný čp. 46.
Přehled počasí
Měsíc leden byl dosti teplý, počasí se střídalo, nepatrně mrzlo, pršelo a málo sněţilo.
Koncem měsíce začalo hrozně mrznout, mrazy dosahovaly aţ 37 stupňů. Únor jiţ od
začátku byl ve znamení velikých mrazů a mrazivých větrů. Zmrzlo mnoho bramborů,
řepy v grechtech, vodovodů mnoho zmrzlo, stromy mrazem popraskaly, ořechy málem
úplně zmrzly. Mrazy a větry trvaly celý únor. Mírnější zima byla v březnu. V měsíci
dubnu bylo jen několik teplých dnů. Začaly jiţ také bouřky. Z 18. na 19. dubna
napadlo dosti sněhu.
V měsíci květnu panovalo veliké horko, málo pršelo, bylo velké sucho.
Do 8. června bylo hezky. Na Medarda začalo pršet, a potom často pršelo.
Okopávka řepy se na ploše 9,60 ha ani nedodělala, neb do toho přišlo sušení.
Sušení sena a pícnin na orné půdě bylo obtíţné pro špatné počasí. Měsíc červen byl
ve znamení stálých dešťů. Ţně začaly 4. srpna, obilí bylo hodně polehlé. Ţně
skončily aţ koncem září.
Sušení otav bylo také obtíţné pro špatné počasí.
Setí ozimů se špatným počasím prodlouţilo se aţ do konce října. Kdo si pospíšil,
vybral brambory dosti dobře. Řepa se dobývala hůře, přišly i mrazíky. Brigáda
pomáhala na bramborách i dobývání řepy u Josefa Sychorvského čp. 18.
V listopadu dne 4. sněţilo a sněţilo o 11. listopadu. Zoráno na zimu mnoho nebylo.
Orba zimní se dodělávala ještě v lednu 1957.
Kronikář

Začátkem roku 1951 jsem získal jako předseda MNV Libuši Šintákovou, aby
nám vedla obecní kroniku, která od roku 1947 nebyla vedena. Jmenovaná s veškerou
péčí zapsala veškeré údaje od roku 1947 aţ 1942, pokud sehnala potřebné věci.
Protoţe nemohla dále vésti kroniku z důvodů rodinných, zůstala kronika zse bez
zapisovatele. Nového kronikáře jsem jiţ nesehnal.
Byla by opravdu veliká škoda nezapsati do kroniky veškeré události, týkající se ţivota
v naší obci.
Rozhodl jsem se, ţe zapíši, pokud seţenu potřebné věci, chybějící roky a to od roku
1953 a další, pokud mi to bude moţné.
Josef Pitaš, Vršovka 20

Píše se rok 1957
Průběh roku, počasí a úroda
S radostí vstupujeme do nového roku a přejeme si všichni, aby tento rok nám byl
příznivější a lepší.
Leden byl mírný, mrzlo mírně, zima byla plíhavá. Únor byl také mírný, ale silnice
na „Pustince“ se jako kaţdoročně zavála a musela býti prohazována. Měsíc březen byl
ještě studeny a jarní práce začali aţ koncem měsíce. Jaro celkem studené, období
horka. Druhá polovina roku ve znamení stálých dešťů.

Úvodem r. 1976
Byl jsem pověřen vedením obecní kroniky, kterou přebírán po Josefu Pitašovi č. 20.
protoţe tato není jiţ od roku 1957 – 1976 vedena. Budu se snaţit alespoň
nedůleţitější údaje o obci zapsat. Za pomoci tajemníka K. Šichana a ostatních
občanů.
Narodil jsem se 1. června 1938 v Janovicích, okres Jihlava. Pracuji jako slévač
v n. p. Stavostroj v Novém Městě n/Metují.
Marek Ladislav

Poměry lidopisné 1957 – 1973
Narození
Helena Petruţelková, nar. 8. 8. 1957, otec Jaroslav č. 11
Jan Zákravský, nar. 5. 1. 1958, otec Václav č. 7
Milan Rydlo, nar. 28. 3. 1958, otec Vojtěch č. 39
Jiří Přibyl, nar. 14. 7. 1959, otec Jaroslav, č. 5

Miloslava Valášková, nar. 19. 4. 1960, otec Jaroslav č. 6
Tomáš Kylar, nar. 18. 12. 1963, otec Vlastimil č. 47
Luboš Kylar, nar. 18. 12. 1963, otec Vlastimil č. 47
Jiřina Valášková, nar. 4. 9. 1965, otec Jaroslav č. 6
Ludvík Vaněk, nar. 14. 9. 1965, otec Ludvík č. 44
Hana Marková, nar. 23. 2. 1966, otec Ladislav č. 51
Jana Matejsková, nar. 1115. 5. 1966, otec Jaroslav č. 4
Libuše Rousková, nar. 9. 7. 1966, otec Josef č. 33
Renata Rydlová, nar. 3. 4. 1967, otec Josef, č. 45
Zdeněk Rydlo, nar. 3. 6. 1962, otec Vojtěch č. 39
Petr Rydlo, nar. 21. 6. 1966, otec Vojtěch č. 39
Luboš Hojný, nar. 2. 2. 1967, otec Václav č. 27
Pavel Vaněk, nar. 7. 1. 1968, otec Ludvík č. 44
Ivana Dašková, nar. 28. 1. 1968, otec Václav č. 23
Ladislav Marek, nar. 4. 6. 1968, otec Ladislav č. 51
Pavel Matejsek, nar. 29. 5. 1969, otec Jaroslav č.4
Libor Vaněk, nar. 11. 4. 1970, otec Ludvík č. 44
Lenka Matejsková, nar. 6. 1. 1971, otec Jaroslav č. 4
Radek Rydlo, nar. 24. 3. 1972, otec Josef č. 45
Josef Rousek, nar. 5. 8. 1972, otec Josef č. 33
Jiří Hrudík, nar. 2. 1. 1973, otec Jan č. 40
Libor Čečetka, nar. 16. 10. 1973, otec Josef č. 25
Ivana Hromádková, nar. 4. 8. 1973, otec Václav č. 19
Hrudíková Jana, nar. 31.12 1973, otec Jan č. 40
Pavel Vokatý, nar. 31. 7. 1971, otec Miloš č. 40

Úmrtí
Anna Rydlová, 22. 3. 1957 z čp. 31
Václav Rydlo 25. 9. 1958 z čp. 31, věk 80 r.
Boţena Kvirencová, 15.3 1959 z čp. 34, věk 61 r.
Augusta Lhotská, 2. 9. 1960 z čp. 38, věk 77 r.
Adolf Suchánek, 2.1 1960 z čp. 16
Alţběta Vondřejcová, 7.1 1961 z čp. 15, věk 97 r.
Václav Petruţelka, 10. 4. 1961 z čp. 11, věk 61 r.
Marie Pitašová, 11. 7. 1961 z čp. 20, věk 54 r.
František Pecháň, 19. 12. 1962 z čp. 51, věk 78 r.
Josef Pitaš, 29.6 1963 z čp. 16, věk 84 r.
Václav Frinta, 6. 2. 1964 z čp. 1, věk 84 r.
Josef Hencl, 23. 11. 1965 z čp. 4, věk 81
Anna Čečetková, 3. 9. 1966 z čp. 9, věk 74 r.
Josef Kňourek, 3. 12. 1966 z čp. 17, věk 76 r.
Vojtěch Rydlo, 30. 12. 1966 z čp. 39, věk 69 r.
Anna Pecháňová, 28. 10. 1966 z čp. 51, věk 82 r.
Václav Dohnal, 5. 1. 1967, z čp. 3, věk 65 r.
Františka Jarkovská, 2.3 1967 z čp. 12, věk 84 r.
Josef Čečetka, 26. 3. 1967 z čp. 25, věk 60 r.
Jan Rousek, 7. 10. 1967 z čp. 14, věk 77 r.

Josef Jarkovský, 30. 10. 1967 z čp. 12, věk 82 r.
Anna Dašková, 12. 6. 1967 z čp. 23, věk 66 r
Kristina Lacinová, 29. 3. 1969 z čp. 19, věk 88 r.
Josef Ţilík, 23. 4. 1969 z čp. 28, věk 77 r.
Františka Smolová, 12. 10. 1970 z čp. 32, věk 90 r.
Bohuslav Samek, 4. 8. 1970 z čp. 36, věk 69 r.
František Švorc, 19. 10. 1971 z čp. 49, věk 70 r.
František Ţilík, 8. 12. 1971 z čp. 26, věk 73 r.
Františka Hercíková, 1. 4. 1972 z čp. 42, věk 76 r.
Anna Rydlová, 3. 7. 1972 z čp. 8, věk 77 r.
Anna Ţilíková, 12. 6. 1972 z čp. 28, věk 73 r.
Václav Sychrovský, 29. 8. 1972 z čp. 21, věk 63 r.
Josef Švorc, 25. 2. 1973 z čp. 47, věk 73 r.
Pohyb obyvatelstva 1957 – 1973
Přestěhování
Přestěhoval(a) se:
Jan Dašek do Valu 24. 7. 1957
Mil. Šinták do Týniště n/Orl. 9. 2. 1957
Oldřich Ţilík do Police n/Met. 17. 11. 1957
Anna Rydlová čp. 40 do České Lípy 9. 4. 1958
Miloslav Ţilík do Mělčan u Dobrušky 27. 7. 1958
Václav Lukášek maldší do Nového Města n/Met. 29. 11. 1960
Františka Sucháková z čp. 16 do Nového Města n/Met 17. 12. 1960

Marie Pitašová mladší do Hronova 11. 1. 1961
Ludmila Sychrovská z čp. 18 do Blaţkova 19. 11. 1961
Ladislav Vintera 20. 2. 1961 do Náchoda
Josef Dohnal z čp. 3 do Dobrušky 12. 3. 1962
Mil. Vinterová 26. 3. 1962 do Jasenné
Georgij Matasov do SSSR 21. 12. 1964
Josef Tošovský do Hronova 6. 8. 1964
Františka Rousková z čp. 42 do Provodína u České Lípy 3.12 1967
Jaroslava Sadovská, roz. Šíbová z čp. 38 do Dobrušky 7. 9. 1968
Václav Smola mladší z čp. 32 do Nového Města n/Met. 18. 10. 1968
Václav Černý mladší z čp. 35 do Opočna 28. 1. 1969
Josef Hofman mladší z čp. 43 do Provodína u České Lípy 15. 11. 1969
Hana Sixtová, roz. Sychrovská z čp. 21 do Dobrušky 28. 12. 1969
Jaroslav Černý čp. 35 do Broumova 25. 9. 1971
Drahomíra Rydlová čp. 8 do Černčic 13. 12. 1972
Marie Švorcová z čp. 49 do Adršpachu 7. 8. 1972
Helena Čvančarová rozená Šichanová čp. 44 do Křovic 4. 4. 1973
Jaroslava Exnerová rozená Valášková čp. 6 do Šonova 26. 7. 1973
Rudolf Tošovský čp. 16 do Dobrušky 11. 1. 1973
Libuše Jáklová rozená Šichanová z čp. 44 do Mezilesí u Nového Města n/Met.
9. 6. 1973
Přistěhování
Přistěhoval(a) se:

Vlastimil Kylar do Vršovky čp. 47, 7. 9. 1962
Ladislav Marek z Nového Města n/Met. do čp. 51, 21. 8. 1965
Jaroslav Matejsek z Nahořan do čp. 4 1965
Ludvík Vaněk z Bohuslavic do čp. 44, 7. 7. 1962
Libuše Rousková rozená Zejplatová z Nového Města n/met. do čp. 33, 15. 11.
1970
Josef Rydlo z Opočna do čp. 45
Květa Hromádková roz. Hanušová z Přibyslavi u Nového Města n/Met. do
Vršovky čp. 19, 28. 4. 1973
Miroslava Čečetková rozená Svobodová z Dobrušky do čp. 25, 28. 4. 1973
Ludmila Poulová ze Zákraví, nyní Kňourková, do čp. 17, 17. 10. 1963
Narození
Petruţelka Jaroslav 5. 8. 1960, otec Jaroslav čp. 11
Čečetka Miroslav, 23. 5. 1961, čp. 9
Dašková Jana, 20. 3. 1963, otec Václav čp. 23
Rydlo Jiří, 1. 7. 1964, otec Václav, čp. 8
Kňourková Blanka, 30. 12. 1963, otec Josef čp. 17
Kňourek Josef ml., 14. 11. 1965, otec Josef čp. 17
Černý Radek, 30. 4. 1966, otec Václav ml. čp. 35
Sixta Miroslav, 12. 1. 1966, otec Miroslav čp. 21
Černý Jaroslav, 5. 4. 1970, otec Jaroslav čp. 35
Čečetka Jaroslav 28. 10. 1969, otec Jaroslav čp. 25
Čečetka Ondřej, 20. 10. 1971, otec Jaroslav čp. 25
Čančara Jan, 1. 8. 1971, otec Jan čp. 44

Sňatky
Dašek Jan, Vršovka č. 23 – Jaroslava Šenkýřová, Val u Dobrušky, oddáni
27. 7. 1957
Ţilík Oldřich, Vršovka č. 28
Ţilík Miroslav, Vršovka č. 28 – Anna Malá, Mělčany u Dobrušky, oddáni
21. 6. 1958
Dašek Václav, Vršovka č. 23 – Milada Sychrovská, Vršovka č. 18, oddáni 10.
11. 1959
Lukášek Václav, Vršovka č. 45 – Jana Šmídová, Nové Město n/Met., oddáni
29. 11. 1960
Vančura Jaroslav, Hronov – Marie Pitašová, Vršovka č. 20, oddáni 28. 1.
1961
Lášek Miloslav, Jasenná – Miloslava Vinterová, Vršovka č. 25, oddáni 10. 11.
1961
Vintera Ladislav č. 25 – Věra Macková, Náchod, oddáni 20.2 1961
Suchánek Josef, Blaţkov – Ludmila Sychrovská, Vršovka č. 18, oddáni 22. 8.
1961
Václav Černý, Vršovka č. 35 – Marcela Čtvrtečková, Bystré v. Orl. horách
oddáni 4. 11. 1961
Dohnal Josef, Vršovka č. 3 – Věra Škodová, Dobruška, oddáni 3. 3.1962
Ludvík Vaněk, Bohuslavice – Ludmila Dohnalová, Vršovka č. 3, oddáni 7. 7.
1962
Kyral Vlastimil, Bohuslavice – Jana Švorcová, Vršovka č. 47, oddáni 18. 8.
1962

Kňourek Josef, Vršovka č. 17 – Ludmila Poulová, Zákraví, oddáni 17. 10.
1963
Sixta Miroslav, Skalka – Hana Sychrovská, Vršovka č. 21, oddáni 18. 7.
1964
Tošovský Josef, Vršovka č. 16 – Markéta Valšová, Hronov, oddáni 6. 8. 1964
Matejsek Jaroslav, Nahořany – Marie Smolová, Vršovka č. 32, oddáni 31. 7.
1965
Marek Ladislav, Janovice – Zdeňka Sychrovská, Vršovka č. 18, oddáni 21. 8.
1965
Rousek Josef, Vršovka č. 33 – Libuše Zejpltová, Nové Město II., oddáni 18.
9. 1965
Rydlo Josef, Opočno – Marie Lukášková, Vršovka č. 45, oddáni 15. 10. 1966
Čečetka Jaroslav, Vršovka č. 25 – Vlasta Kňourková, Bohuslavice, oddáni 14.
7. 1968
Sádovský Petr, Chrudim – Jaroslava Šíbová, Vršovka č.38, oddáni 20. 8.
1968
Smola Václav č. 32, Vršovka – Blanka Jeţková, Nové Město n/Met., oddáni
18. 10. 1968
Hofman Josef, Vršovka č. 43 – Zdeňka Rousková, Provodín u Čes. Lípy,
oddáni 15. 11. 1969
Černý Jaroslav, Vršovka č. 35 – Alena Grüfová, Broumov, oddáni 14. 11.
1968
Čančara Jan, Křovice – Helena Šichanová, Vršovka č. 44, oddáni 16. 12.
1971
Tláskal Zdeněk, Černčice – Drahomíra Rydlová, Vršovka č. 8, oddáni 18. 11.
1972

Tošovský Rudolf, Vršovka č. 16 – Marie Hájková, Dobruška, oddáni 28. 4.
1973
Hromádko Václav, Vršovka č. 19 – Květa Hanušová, Přibyslav u Nov. Města
n/Met, oddáni 28. 4. 1973
Jakl Václav, Slavětín – Libuše Šichanová, Vršovka č. 44, oddáni 9.6 1973
Sychrovský Pavel, Vršovka č. 21 – Ludmila Svatušková, Vršovka 14, oddáni
21.6 1973
Václav Hojný, Vršovka – Eva Poláčková, Černčice

Rok 1958
V naší obci bylo tento rok zaloţeno Jednotné zemědělské druţstvo. Jako první
předseda byl zvolen Václav Hromádko z čísla 19.
Sloţení představenstva:
předseda Hromádko Václav č. 19
agronom Kňourek Josef č. 17

skupinář
účetní
pokladník
zootechnik

Frinta Josef č. 1
Smola Václav č. 32
Pitaš Josef č. 20
Dašek Václav č. 23

Jednotné zemědělské druţstvo tento rok obhospodařuje celkem 172 ha, půdy
zemědělské a lesa ha. Za odpracovanou jednotku je odměna 16 Kčs.
Jelikoţ v obci není ještě kravín, krávy jsou ponechány ve chlévech a to u Dašků č.
23, Sychrovských č. 21, Rydlu č. 8, Sychrovských č. 18, Čečetků č. 9 a
Zákravských č. 7. Prasata jsou u Rydlů č. 8, Čečetků č. 9 a také na Hluboké č.
10.
Do druţstva odmítl vstoupit pan Matoulek Václav č. 37 a také Samek Bohuslav
č. 36, který byl přistěhovaný ze statku zvaný „Osma“ u Nového Města n/Met.
Z naší obce nebyl při zakládání druţstva vystěhovaný ze statků nikdo.
Předsedová druţstva 1958 – 1974
Václav Hromádko byl předsedou JZD od roku 1958 – 1971.
Josef Pitaš č. 20 jako druhý předseda jeden rok 1971 – 1972.
Slučování druţstva 1973
V roce 1973 dochází ke slučování ve větší celky. A proto se slučuje JZD
Vršovka se sousedním JZD Černčice.
Předsedou tohoto slučovaného JZD se stává soudruh Jaroslav Tobiášek z Černčic.
Sloučené JZD obhospodařuje 742 ha polí, 20, 69 ha lesa.

Stavba kravína

Rok 1974
Práce MNV
Letošního roku byla opravena cesta po vesnici a to asfaltovým povrchem. Od
Kylarových č. 47 kolem nové bytovky č. 40 k hlavní cestě. Ulička od č. 7
k Petruţelkovým č. 11. A téţ ulička od Hojných č. 27 k hlavní cestě.

Jako druhá akce bylo poloţení kanalizačního potrubí od Kylarových č. 47 k nové
bytovce č. 40 a dále pod hráz rybníka do trub. Toto si udělali občané svépomocí.
Také byl upraven prostor před čekárnou autobusu. Na chodník byly dány betonové
dlaţdice.
Tento rok se dodělala nová čtyřbytovka č. 40.
Slučování JZD
V tomto roce dochází k vytváření nových ekonomických celků. Slučují se obce JZD
v jeden celek a to: Vršovka, Černčice, Bohuslavice, Slavětín.
V Bohuslavicích je vedení JZD. Druţstvo je pojmenováno „JZD Pokrok“.
Obhospodařuje celkem 2 314 ha zemědělské, z toho 1 911 ha půd orná, 318 ha
louky, 161 ha lesa.
Předsedou ZD Pokrok je soudruh Ing. Jirásek.
Cukrová řepa
Pro velké deště, které stěţují práci na poli a znemoţňují vyuţití strojů, byla vyhlášena
brigáda 2. listopadu MNV. Na výpomoc při sklizni. Řepa je do Vršovky aţ
k Černčicím.
Na výpomoc přijeli téţ vojáci s auty, kteří odváţejí řepu do cukrovaru v Českém
Meziříčí.
Počasí znemoţňovalo sklizeň natolik, ţe teprve 11. prosince se odvezly poslední kupy
řepy z pole.
Bláto

Na silnici k Černčicím je 11. listopadu jiţ tolik bláta od traktorů, které vyjíţdějí
z pole, ţe autobus jediný, který dojíţdí o půl osmé pro děti do školy, nedojel. Byl pod
„Pustinkou“ vytaţen traktorem a vrátil se zpět do Nového Města.
Mlékárna jezdící do kravína pro mléko musela jeti na Spy.
Autobus do Vršovky po tři dny nejel.
Začátek roku jsou velká sucha, ale konec roku je nadmíru mokrý, 14. prosince
napadl první sníh a začíná mrznout. Zima je mírná.
Sňatky
Uţdil Jaroslav, Lhota u Nahořan – Zákravská Jaroslava, Vršovka č. 7, oddáni
23. 2. 1974
Rada Václav, Vrchoviny – Přibylová Jaroslava, Vršovka čp. 5, oddáni 26. 6.
1974
Exnér Milan, Nové Město n/Met. II. – Valášková Jaroslava, Vršovka čp. 6,
oddáni 1974
Narození
Milan Exnér ml., 14. 4. 1974, otec Milan č. 6
Václav Rada ml., 14. 11. 1974, otec Václav č. 5

Úmrtí

Emílie Rousková, důchodkyně z č.14, zemřela 14. 5. 1974 ve věku 75 let
Milan Exnér mladší z č. 6, zemřel 18. 8. 1974 ve věku 4 měsíců
Marie Samková, důchodkyně z č. 36, zemřela 25. 11. 1974 ve věku 68 let
Přistěhování
Rodina Tobiáškova z Černčic 7. 12. 1974 do nové bytovky čp. 40
Rodina Hrudíkova z Černčic 22. 12. 1974 do nové bytovky č. 40
Televize
Byla zakoupena první barevná televize a to rodinou Hojných z č. 46.

Rok 1975
Práce MNV

Prodejna, která je v bývalé škole čp. 44, nevyhovuje. Po dohodě s dohlíţecím výborem
byla svolaná schůze v budově MNV. Hlavní bod programu je o úpravě prodejny.
Většina občanů se zavázala, ţe odpracují zdarma alespoň 50 hodin.
Letošní rok byl udělán septik na dvoře a odpad od něj. Odpad vede pod silnicí přes
zahrádku Černého č. 35 do potoka. Tímto zahájena první etapa přestavby prodejny.
Rozbitá okna
Na stíţnost, kterou podala paní Tošovská, ţe jí byla rozbita okna. Byl pozván komisí
veřejného pořádku člen PNB za účelem přednášky. Všechny děti chodící do školy se
zúčastnily. Příslušník je poučil, ţe se nemá střílet prakem, ale i vzduchovkou jak do
okna, tak po ptactvu.
Praha
Květen. Ze zdravotních důvodů odstupuje z funkce presidenta republiky Ludvík
Svoboda. Jako nový presidentem je zvolen soudruh Gustav Husák.
Počasí
Leden je nadnormálně teplý + 10 ºC. V únoru začíná mrznout -5 - -12 ºC. Od
poloviny měsíce napadlo 10 centimetrů sněhu. 1. března je krásné slunečné počasí.
Led na rybníku je dobrý a drţí. Ve dne oteplení +3 ºC. V dubnu chladno. Červen
teploty +4 ºC v noci, ve dne 20 ºC. Červenec je teplo, v druhé polovině deštivo.
Srpen teplo, ţně proběhly za krásného počasí +32 ºC. Zima je mírná.

Narození
Marcela Hrudíková, 5. 7. 1975, otec Jan č. 40.
Úmrtí
Přistěhování
Rodina Vokatých z Prahy 28.4 1975 do č. 40.
Odstěhování
Jaroslava Uţdilová, rozená Zákravská č. 7, do Doubravice u Lhoty.
Jaroslava Exnerová, rozená Valášková č. 6, do Šonova u Nového Města
n/Metují.

Rok 1976
Volby MNV

Letošní rok se vyznačuje tím, ţe mají proběhnout volby do národního výboru. Dne 7.
října je v budově zdejšího národního výboru předvolební schůze. Zde jsou probírány
nejzávaţnější problémy obce a to přestavba prodejny a oprava cesty na Spy.
Volby se konají 22. – 23. října. Volební komise se skládá z členů:
Spasuk Vasik č. 41
Hofman Josef č. 43
Zákravský Václav č. 7
Rousek Josef č. 33
Dne 15. listopadu je svolána první plenární schůze s novými poslanci v budově
MNV. Na programu je zhodnocení a výsledky voleb. Volba nového předsedy,
tajemníka komisí. Přítomní hosté jsou z ONV Náchod. Poslankyně za kraj
soudruţka Vitvarová, předseda JZD „Pokrok“ Bohuslavice Ing. Jirásek a
instruktor z ONV Náchod soudruh Miler.
Volební komise přednesla výsledek voleb. Všichni navrţení poslanci jsou zvoleni
Nový MNV
Nový národní výbor ve sloţení:
předseda Čečetka Josef č. 25
tajemník Šichan Kare č. 44
Předsedové komisí
stavební komise Petruţelka Jaroslav č. 11
kulturní komise Švorcová Františka č. 41
veřejný pořádek Rydlo Josef č. 45

Členové MNV
Sychrovská Ludmila č. 21
Vokatá Dana č. 40
Kříţová Jindřiška č. 40
Tobiášek Jaroslav č. 40
Hromádko Václav č. 19
Čečetka Jaroslav č. 9
Matejsek Jaroslav č. 4
Marek Ladislav č. 51
Ukončení voleb
Pro zajímavost můţu uvést, ţe naše obec se umístila na druhém místě. V rámci
ukončení voleb na náchodském okrese po Slavoňově u Nového Města, který byl první.
Zaloţení pionýra
Dne 6. listopadu byla ve Vršovce zaloţena pionýrská skupina. Skupinu vede
Simona Kříţová č. 40. Jako pomocník je Milan Rydlo z č. 39.

Pístník

Jednotné zemědělské druţstvo „Pokrok“ zahájilo těţbu písku na kopci zvaném
„Pustinka“. Tento rok těţba postoupila na Vršovský katastr. Písek si odebírají státní
silnice. Odvoz zapisuje p. Sychrovská Ludmila č. 21.
Na toto doplácí naše obec tím, ţe silnice na Černčice je jiţ v hrozném stavu, cesta se
pod váhou nákladních automobilů propadá a silně poškozuje.
Počasí
Tento rok je jiţ od začátku velice suchý. Sucho trvá aţ do července. Koncem
července týden prší, ale suché počasí trvá nadále. Ještě v říjnu je teplé a Pěkné
počasí. V listopadu od 2. – 5. je deštivé počasí, ale následuje zase pěkný čas.
Sedmého listopadu je silný vítr. Tento rok je zima mírná a sněhu je málo.
Poměry lidopisné
Odstěhování
Jaroslava Radová, rozené Přibylová z č. 5 do Vrchovin u Nového Města n/Met.
Přistěhování
Rodina Kříţová z Bohuslavic do čp. 40 dne 16. 4. 1976
Narození
Renta Čečetková, 20. 3. 1976, otec Josef č. 25

Jana Hromádková, 3. 5. 1976, otec Václav č. 19
Hana Hromádková, 3. 5. 1976, otec Václav č. 19
Úmrtí
Jarkovský Václav č. 12 zemřel v Náchodě 16. 9. 1976 ve věku 55 roků.

Rok 1977

V letošním roce se konalo celkem šest plenárních zasedání, ve kterých byly
projednávány většinou jiţ staré problémy, a to oprava cesty na Spy, přestavba prodejny
a oprava místního rozhlasu.
Při plenárním zasedání 4. října přednesl projev předseda soudruh Čečetka Jos. č. 25
a to k oslavám 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. O zásobování obce
promluvil Matejsek Jaroslav. Informaci o poráţení stromů mimo les přednesl
tajemník Šichan Karel.
Jako další závaţný bod bylo navrţeno provésti změnu komisí. Hlavně se jedná o
komisi stavební, která nepracuje vůbec. Jako hosté se schůzí zúčastňují za ONV
Náchod s. Miler a poslanec za ONV s. Mišička
Stavba prodejny
protoţe prodejna „Jednoty“, která je v bývalé škole č. 44 nevyhovuje, začíná se
konečně 12. září 1977 s přestavbou a to přední části prodejny. Je provedena výměna
oken. Probourány nové hlavní dveře prodejny. Podlaha je vybetonovaná. Dřevěná
příčka je předělaná na zděnou. Veškerá elektrická instalace je vyměněna. Zednické
práce provádí Vlastimil Kylar č. 47. Všechny práce se dělají brigádnicky. A to
z hodin, které si občané sami napsali.
Materiál potřebný ke stavbě nám dodává JJZD Pokrok z Bohuslavic. Na tomto
má velké zásluhy předseda JZD inţenýr Jirásek.
Dětské hřiště
V sobotu 12. října byla provedena brigáda na odvozu praţců nádraţí Bohuslavice.
Tyto mají být pouţity na oplocení dětského hřiště. Dovezlo se jich 115 kusů.

Brigády se zúčastnilo 11 občanů. Bohuţel tyto leţí zbytečně u lesa za Rydlovi č. 45.
Pozemek, který měl slouţit dětem jako hřiště, byl zamítnut.
Knihovna
Dne 22. ledna byla z bývalé školy přestěhovaná knihovna do budovy MNV. Toto
provedla pionýrská skupina. Za pomoci Jos. Čečetky, Vác. Hromádky ml.,
Karla Šichana, Vác. Hromádky st. a Josefa Rydly. Některé jiţ nehodnotné
knihy mají být vyřazeny a mají být nahrazeny knihami novými.
Kulturní akce
Dne 8. března bylo pro všechny ţeny naší obce uskutečněná oslava k svátku
„Mezinárodního dne ţen“ v budově MNV.
2. července byla pro všechny děti provedena soutěţ sportovních disciplín o ceny. Na
zakončení byl zapálen táborový oheň, na které si děti opékaly párky. Tato akce byla u
lesa za Rydlovi č. 45.
JZD
Letošního roku se okolo Vršovky nejvíce pěstoval kmín, cukrová řepa, kukuřice.
Nejvíce bylo zaseto kmínu a to 180 ha. Jednotné zemědělské druţstvo „Pokrok“ po
sklizni trţilo za kmín 3,5 milionu. Kčs. Řepa byla na 170 ha. Na sklizeň řepy
letošního roku nebylo potřeba brigády. Druţstvo při sklizni cukrovky obsadilo první
místo na okrese.
Spořitelna

Pro naše občany je ve vesnici téţ pobočky státní spořitelny. A to v budově národního
výboru. Jednou týdně jí vedou: Smola Václav č. 32 a Pitaš Josef č. 20.
Pokladna byla v září přestěhována z bývalé školy č. 44 do budovy MNV.
Hmyz
V letním období byla strašná spousta komárů.
Autobus
Spojení autobusové je velice špatné, za celý den dojíţdí jediný autobus a to před půl
osmou. Jede do Černčic a dále do Nového Města n./Metují.
Cesta na Černčice je ve špatném stavu, samá díra. Cesta na Spy je prakticky
nesjízdná pro špatný stav.
Počasí
Leden: Sněhu je asi deset cm. Mrazy do – 12 ºC. Únor: Mrazy – 14 ºC, od
poloviny měsíce deštivo. Koncem měsíce teplo +10 ºC. Březen: Teplo +8 - + 21
ºC. Koncem měsíce ochlazení -6 ºC. Duben: Ranní mrazíky. Od poloviny měsíce
deštivo. Koncem měsíce krásné počasí. Květen: Teplo aţ +29 ºC. Ve druhé
polovině +2 ºC. Červen: Začátek měsíce chladno, ve druhém týdnu dosahují teploty
aţ 35 ºC, ale konec měsíce je zase chladný. Červenec: chladno, deštivo. Srpen:
Deštivo. Září: chladno, ranní mrazíky. Říjen. Začátek měsíce je teplý +23 ºC,
dále následuje chladné a mlhavé počasí. Listopad: První sníh 14. 11. Mrazy -11

ºC. Prosinec: Sněhu je poprašek. Mrazy -2 - -6 ºC. Zima je mírná. 24. prosince
je hrozné náledí. 25. oteplení, teploty aţ +5 ºC. Konec měsíce ochlazení.
Motorismus
V dnešní době je velký zájem o osobní auta. Jiţ kaţdá druhá rodina má letos osobní
automobil. V obci je jiţ 23 automobilů. Jsou to značky:
Škoda oktavia
3
Škoda MB
11
Trabant 601
3
Wartburg
2
Moskvič
2
Ţiguli
2
Pohyb obyvatelstva
Sňatky
Oldřich Baudiš, Vysokov u Náchoda – Věra Valášková, Vršovka č. 6, oddáni
23. 4. 1977
Rydlo Václav, Vršovka č. 8 – Miluše Roučková, Šonov u Nov. Města, oddáni
9. 6. 1977
Hofman Pavel, Vršovka č. 43 – Miluše Jánská, Šonov u Nov. Města, oddáni
28. 8. 177
Svatuška Jaroslav, Vršovka č. 54 - Helena Petruţelková, Vršovka, oddáni 8. 8.
1977

Rozvody
Věra Baudišová, rozená Valášková – Oldřich Baudiš, Vysokov u Náchoda,
rozvedeni . 9. 1977
Narození
Letos se nenarodil ţádný občan.
Úmrtí
Alţběta Zítková z č. 3 zemřela ve věku 91 r. dne 20. 4. 1977
Odstěhování
Věra Baudišová, rozená Valášková č. 6 do Vysoskova u Náchoda
Václav Rydlo č. 8 do Šonova u Nového Města n/Met.
Pavel Hofman č. 43 do Šonova u Nového Měst n/Met.
Přistěhování
Věra Baudišová z Vysokova u Náchoda do Vršovky č. 6

Rok 1978
Tento rok proběhl v naší obci dosti klidně. Na plenárních zasedáních místního
národního výboru byla probírána většinou přestavba prodejny a úprava cesty na Spy.
Na veřejné schůzi 24. 2. 1978 pořádané k 30 výročí vítězství pracujícího lidu, která
se konala v budově MNV. Jako první měl přednášku předseda MNV soudruh
Jos. Čečetka z č. 25 k výročí února 1945. Dále potom přednesl soudruh Jirásek,
předseda JZD Pokrok v Bohuslavicích, informace o stavě odchovny prasnic, která
se má stavět v dolíku za Hůlkovy čp. 22. Komise veřejného pořádku navrhla, aby
na cestu ke Spem byla dána dopravní značka zákazu průjezdu jen pro místní provoz.
Na této schůzi přednášely děti z Černčické ZDŠ školy básničky k výročí února
1948, které vedla soudruţka učitelka Ivaničová z Nového Města.
Práce MNV
V březnu začala opět přestavba prodejny „jednoty“. Betonují se podlahy a dodělávají
se vnitřní úpravy. 8. dubna jsou prováděné úpravy před prodejnou. V sobotu 5. srpna
bylo provedeno přestěhování zboţí ze zadních částí prodejny do nové prodejny. V září
znovu začínají práce na zadní části skladů a příslušenství prodejny.
Kulturní akce
Kulturní komise MNV pořádala spolu s Jednotou přednášku a to na téma
„Kosmetika ţeny“. Přednášel s. Švorc z n n.p. Detecha z Nového Města
n/Metují.

K mezinárodnímu dni ţen byl pro místní ţeny pořádán program 8. 3. 1978 v budově
místního národního výboru.
Komise veřejného pořádku MNV pořádala spolu s Jednotou přednášku a to
protipoţární pro místní děti. Přednášel s. Milér z Náchoda 10. 3 1978.
Pálení čarodějnic bylo uskutečněno za Rydlovi čp. 45 a to 31. 3 1978.
lampionový průvod malých dětí proběhl 5. 5. 1978 v 7 hodin večer a to na Pustince
byl zapálen oheň.
JZD
Tento rok se kolem obce pěstovalo obilí a to pšenice. Při sklizni v srpnu bylo počasí
dosti špatné. Za pomoci armády, která slámu odváţela na stoh, byla sklizeň
dokončena koncem srpna.
Letošního rok proběhla příprava a zahájeny práce na výstavbě odchovny prasnic za
Hůlkovy.
Počasí
Leden: zima mírná, mrazy jsou, ale nejvýše -7 ºC, přes den -2 ºC. Sněhu je asi 10
centimetrů. Koncem měsíce deštivo.
Únor: začátek měsíce jako leden. 22. začíná tání a značné oteplení. Přeháňky
sněhové a s deštěm.
Březen: Chladno. 18. začíná padat sníh a ranní mrazíky.
Duben: Přes den poměrně teplo, ale noční mrazy 7. dubna uţ je -7 ºC. Přes den
slunné počasí
Květen: Deštivo, chladno.

Červen: Začátek měsíce chladný. Dále potom týden dosahují teploty aţ +30 ºC.
Konec měsíce chladno.
Červenec: Deštivo aţ na normál. Ke konci měsíce oteplení aţ +25 - +30 ºC.
Srpen: Začátek měsíce teplo. Dále pak následuje deštivé počasí a chladno.
Září: Chladné počasí, deštivo, 17. září krásné počasí.
Říjen: Chladno a deštivo.
Listopad: Mlhavo a chladno, ranní mrazíky. 25. listopadu napadl první sníh.
Prosinec: Sníh drţí, teploty kolem -1 ºC. Poměrně teplý měsíc.
Svatby
Valášková Miluše, Vršovka č. 6 – Morávek Jan, Horní Branná, oddáni dne
23. 9. 1978
Diamantová svatba
Zákravský Jan – Zákravská Františka, Vršovka č. 7, 15. října 1978
Narození
Vaňková Petra, nar. 13. 6. 1978
Svatušková Helena, nar.
. 7. 1978
Baudišová Věra, nar.
1978
Úmrtí

Marková Zdeňka, 11. 5. 1978, 35 roků
Petruţelka Jaroslav, 7. 6. 1978, 48 roků
Lukášek Václav, 6. 7. 1978, 78 roků
Odstěhování
Miluše Valášková z č. 6 se odstěhovala do Horní Branná.
Přistěhování
Helena Rozínková, Josef Rozínek z Nového Měst n/Metují do čp. 51.

Rok 1979
Tento rok byla v naší obci dokončena přestavba zadní části prodejny „Jednoty“ za
pomoci místních občanů. Byl dodělán sklad zboţí, příslušenství a rampa na vykládání
zboţí.
Na schůzi MNV bylo projednáváno, aby do obce bylo zajištěno autobusové spojení
pro občany, kteří musí dojíţdět za prací do Nového Města n/Metují. Ještě minulý
rok hodně občanů dojíţdělo auty, ale v důsledku naftové krize, byl benzin zdraţen
z původních 4,30 na 6,50 Kčs. Toto uţ mnohým občanům nedovoluje autem
dojíţdět.
Komise stavební
Předsedou stavební komise byl zvolen s. Matejsek Jaroslav č. 4, protoţe tato komise
nepracovala.
Zběh
Tento měsíc byl v naší obci dopaden zběh Rudé armády, který utekl z nemocnice
z Jaroměře. Byl chycen členy SNB a armády SSR. V dubnu.
JZD

Letošního roku „jednotné zemědělské druţstvo“ pěstovalo kolem obce převáţně cukrovou
řepu. Při sklizni bylo dosti deštivé počasí. Ale sklizeň byla zdárně dokončena.
Také bylo pokračováno ve výstavbě hal, odchovny prasnic za Hůlkovi.
Počasí
Zvrat počasí byl z 31. 12. 1978 na 1. 1. 1979, kdy z teplého počasí přes noc
nastal mráz pod -20 ºC.
Tyto poměrně velké mrazy trvaly i v měsíci únoru. Ještě březen byl studený. Duben
byl teplejší, ale květen jiţ teploty dosahovaly aţ +30 ºC. Červen je deštivý a poměrně
chladný. Červenec je deštivo a chladno, jen málo dnů je slunných. Srpen je teplý
měsíc, pěkné počasí se střídá s deštivým. Září i listopad jsou chladné, ale beze sněhu.
V prosinci napadl sníh, ale zase roztál, na prosinec je poměrně teplo. Před Vánoci
nastává ochlazení, ale sníh skoro ţádný.
Kulturní akce
Film pro děti „Ahoj Pip“ byl promítán na MNV, zúčastnilo se 18 dětí a 2
dospělí. 28. ledna 1979.
Zájezd na hory „Olešnice“: s dětmi pořádá JZD 3. února.
15. 2. se konala slavnostní schůze k výročí února, pořádá MNV, účast na této
schůze je 30 občanů
23. estráda se skupinou „Agnes“ pořádá JZD, účast 24 občanů.
7: 3. Oslava MDŢ, pořádá Jednota a MNV, účast 29 ţen.
9. 3. Divadlo „Honorace z pastoušky“ pořádá JZD, účast 18 občanů
1. 5. Oslava 1. máje v Novém Městě /M.

4. 5. Pálení mírových ohňů a lampionový průvod pořádá MNV, účast 63 dětí a
dospělých.
16. 9. Zájezd do Jeseníků pořádá JZD, účast 10 občanů.
5. 11. Zájezd od Prahy, pořádá JZD, účast 5 občanů.
6. 12. besídka s dětmi, pořádá MNV, zúčastnilo se 35 dětí.
Úmrtí
Marie Matoulková z č. 37, zemřela 15. srpna 1979 ve věku 80 let.
Josef Kvirenc z č. 34, zemřel 5. října 1979 ve věku 81 let.
Josef Rousek z č. 33 zemřel 28. srpna 1979 ve věku 71 let.
Jan Vintera z č. 25 zemřel 29. srpna 1979 ve věku 90 let.
Václav Smola z č. 32 zemřel 20 prosince 1979 ve věku 76 let.
Narození
Tento rok se nenarodil ţádný nový občan v naší obci.
Odstěhování
Kříţ Jan z č. 40
Kříţová Jindřiška
Kříţová Simona
Kříţ Jan ml.
Přistěhování

Tuček Josef do č. 40
Tučková Jaroslava
Tuček Josef ml.
Tučková Jaroslava ml.

Rok 1980
Letošního roku místní národní výbor pořádal šest plenárních zasedání a dvanáct
zasedání rady výboru.
V červenci se pro děti začalo na úpravě fotbalového hřiště a to za Čečetkovi č. 9. Na
oplocení byly dovezeny praţce a zakoupeno pletivo. Také byly postaveny branky na
fotbal.
Na schůzích bylo dohodnuto, ţe by se místní rybník měl vyčistit a bahno vybrat a
odvézt. Okresní národní výbor na tuto akci poskytl 60 tisíc korun.
Dne 5. prosince 1980 se začíná s vybíráním bláta z rybníka. Ale i kdyţ mrazy
dosahují aţ -15 C, bláto je málo zmrzlé a stroje se propadají. Jednu sobotu a neděli
pomáhají téţ tři pracovníci ze Stavostroje ZTS z Nového Města. Nakladačem
nakládají bláto na nákladní auto a odváţejí. Pásový traktor se ale boří a proto je
práce odloţena, aţ bude bláto více zmrzlé. Také byla brigáda občanů, kteří vodu
odvádějí prokopáním příkopu podle Ţilíkové zahrady a podél hráze ke dţberu.
Sčítání lidu
V pátek 31. října 1980 na sobotu 1. listopadu proběhlo v celé republice sčítání lidu,
domů a bytů. Také v naší obci toto sčítání prováděl tajemník MNV s. Šichan K.,
který rozdával občanům sčítací archy a pomáhal při vyplňování.
JZD

Sloučený celek druţstev Vršovka, Černčice, Slavětín s hlavním sídlem
v Bohuslavicích pěstují na polích kolem naší obce letošního roku především obilí a to
pšenici.
Za Hůlkovy č. 22 se pěstují okurky. Také se dokončuje odchovna vepřů za
Hůlkovy. Brambor se letos urodilo málo a jsou velice malé oproti jiným rokům.
Hmyz
Zajímavé je téţ to, ţe letošního roku bylo hodně komárů a much.
Kulturní akce 1980
Zájezd do divadla v lednu. Pořádá kulturní komise JZD.
Slavnostní schůze k výročí únorových události 25. 2. 1980.
Oslava Mezinárodního dne ţen 8. března. Tato akce je v místnosti MNV, pořádá
„Jednota“ a MNV.
Zdravotní přednášku pořádá v dubnu Červený kříţ.
V květnu je prodána oslava 1. máje, odjezd autobusem do Nového Města n/M. 5.
května je pořádán lampionový průvod a pálení mírových ohňů.
V červnu pořádá JZD pro rodiče s dětmi zájezd „Poznej svou vlast“. Zájezd do
zahraničí je pořádán JZD v červenci.
V srpnu jsou pořádány doţínkové oslavy, které pořádá JZD v Bohuslavicích.
V září je pořádán zájezd do Krkonoš a téţ zájezd do Prahy.
V říjnu jsou na schůzi MNV připomenuty „Říjnové události“.

Dětská besídka probíhá na Mikuláše v budově MNV v prosinci, pořádá MNV a
„Jednota“.

Počasí
Leden: Panuje zimní počasí, mrazy jsou aţ -17 ºC, ke konci měsíce nastává oteplení
a to na -2 ºC. Sněhu je asi kolem 5 centimetrů.
Únor: Začátkem měsíce je deštivé počasí a toto se střídá s mrazem. 7. února je
tepleji, ale deštivo, ke konci měsíce se ochlazuje.
Březen: Chladné počasí a přeháňky.
Duben: Začátek měsíce chladný, časté větry. 18. – 19. dubna se ochlazuje a 20.
dubna padá sníh, který taje, 23. dubna padá sníh celý den.
Květen: Chladné počasí celý měsíc.
Červen: Deštivo a chladno přes den +10 aţ 12 ºC.
Červenec: Deštivé počasí aţ nad normál a chladno.
Srpen: Poměrně pěkné počasí, ale chladno.
Září: Ranní mlhy, jen pár dní pěkně, konec září deštivo a chladno.
Říjen – listopad: Jen málo dnů je pěkných, většinou je chladno. Jiţ 6. listopadu
napadl první sníh, mrazy dosahují uţ -16 ºC.
Prosinec: Začátkem měsíce sníh a mrzne, ale uprostřed měsíce je oteplení a vánoční s.
jsou jiţ skoro beze sněhu, ale mírné mrazy potrvávají.
Poměry lidopisné 1980

Narození
Svatuška Jaroslav, nar. 16. 6. 1980, č. 55
Tuček Jiří, nar. 11. 8. 1980, č. 40
Hrudíková Iva, nar. 7. 11. 1980, č. 40
Zákravská Markéta, nar. 3. 12. 1980, č. 7
Úmrtí
Františka Radová, zemřela dne 27. února 1980 ve věku 77 roků.
Marie Ţilíková, zemřela dne 25. června 1980 ve věku 77 roků.
Bohuslav Rada zemřel dne 2. srpna 1980 ve věku 80 roků.
Aneţka Lukášková, zemřela dne 24. listopadu 1980 ve věku 74 roků.
Sňatky
Jan Zákravský, Vršovka č. 7 – Marie Bašová, Očelice, oddáni
1980
Přistěhování
Marie Zákravská, rozená Bašová, nar. 28. 8. 1959 přistěhovala se z Očelic, okr.
Rychnov n/Kněţnou 12. 12. 1980
Odstěhování

Neodstěhoval se ţádný občan.

Rok 1981
Letošní rok proběhl v naší obci celkem klidně. Nic mimořádného se nepřihodilo.
Místní národní výbor se připravoval na nové volby, které se konaly pátého a šestého
června. Byl vypracován nový volební program na příští volební období. Rada nár.
výboru zasedala celkem šestkrát. Za tento rok byl šest plenárních zasedání. Byla
probírána většinou oprava cesty na Černčice. Dále pomoc zemědělství při ţňových
pracích. Další akce byla na dokončení odbahnění rybníka, úspora elektrické energie,
oprava veřejného osvětlení. Byl zakoupen nový rozvaděč el. proudu. Téţ bylo
přihlédnuto k připomínce občanů, aby se odstranily prášky na pole, které se skladují
volně na „Pustince“ a tyto vsakováním do půdy poškozují nám vodu ve studních. Tato
je po zjištěných chemických rozborech závadná.
Při plenárních zasedáních připomněl a přednesl projev předseda národního výboru s.
Rydlo J. a to k výroční „Slovenského národního povstání“ a k výročí Velké říjnové
revoluce.
Nový volební program
1. Dokončení odbahnění vodní nádrţe
2. Provedení oplocení dětského hřiště
3. Oplocení bytové jednotky MNV

4. Oprava autobusové čekárny
5. Vysázení keřů a veřejného prostranství
6. Prodlouţení veřejného osvětlení
7. Oprava místního rozhlasu
8. Oprava budovy MNV, podlah, ţlabů a komína
9. Prohloubení odpadové struhy u č. 37
Poslanci MNV Vršovka
Rydlo Josef č. 45, montér Opočno
Šichan Karel 4. 44, důchodce Vršovka
Hromádko Václav č. 19, člen JZD na pile Slavětín
Kňourek Josef č. 17, člen JZD Bohuslavice
Vokatá Danuše č. 40, laborantka Náchod
Čečetka Josef č. 25, dílny JZD Bohuslavice n/M.
Svatuška Jaroslav č. 55, dělník Nové Město n/M.
Přibyl Jaroslav č. 5, výhybkář ČSD Nové Město n/M.
Matejsková Marie č. 4, dělnice Nové Město n/M.
Sychrovská Ludmila č. 21, důchodkyně Vršovka
Zákravský Jan ml. č. 7, kovář JZD Bohuslavice n/M.
Poslanec do KNV východočeský kraj s. Hana Vittvarová.
Poslanec do ONV Náchod s. Helikar.
Členové komisí MNV Vršovka

Dašek Václav č. 23, opravář JZD Bohuslavice n/M.
Rousek Josef č. 33, obráběč kovů Nové Město n/M.
Hofman Josef č. 43, krejčí Černčice
Marek Ladislav č. 51, slevač Nové Město n/M.
Vaňková Ludmila č. 44, dom. pracovnice Vršovka
Čečetková Miroslava č. 25, kuchařka Černčice
Rozdělení funkcí MNV
Předseda Rydlo Josef č. 45
Tajemník Šichan Karel č. 44
Komise MNV Vršovka
Komise kulturní
Vokatá Danuše č. 40
Sychrovská Ludmila č. 21
Matejsková Marie č. 4
Vaňková Ludmila č. 44
Čečetková Miroslava č. 25
Komise KOVP
Hromádko Václav č. 19
Hofman Josef č. 43
Marek Ladislav č. 51
Přibyl Jaroslav č. 5

Rousek Josef č. 33
Komise stavební
Svatuška Jaroslav č. 55
Kňourek Josef č. 17
Zákravský Jan č. 7
Dašek Václav č. 23
Čečetka Josef č. 25
Sloţení rady MNV
Rydlo Josef, montér č. 45
Šichan Karel, důchodce č. 44
Vokatá Danuše, laborantka č. 40
Svatuška Jaroslav, dělník č. 55
Hromádko Václav, člen JZD č. 19
Politické sloţení rady MNV
Členů rady je 5 a to 4 muţi a 1 ţena. 2 členové v KSČ, 3 členové bezpartijní, 3,
dělníci, 1 člen JZD a 1 důchodce.
Práce komisí
Kulturní komise

22. 1. přednáška zdravotní na téma „Boj proti alkoholu“ s přednáškou mezinárodní
situace. Účast ě0 občanů, pořádá jednotné zemědělské druţstvo.
7. 3. koncert na oslavu MDŢ v Bohuslavicích, pořádá JZD. Účast 20
občanů.
11. 3. oslava MDŢ na MNV Vršovka. Pořádá MNV Jednota, ČSČK.
Účast 20 ţen.
8. 5. pálení mírových ohňů a lampionových průvodů. Pořádá MNV. Účast 60
občanů a dětí.
Zájezd na Duklu. Účast 12 občanů.
23. 8. sportovní odpoledne na hřišti Vršovka. Účast 53 občanů a dětí.
28. 8. rozloučení s prázdninami pořádá JZD. Účast 86 dětí a občanů.
30. 9. ustanovení Českého svazu ţen a slavnostní schůze na MNV. Účast 28 ţen.
28. 10. slavnostní schůze VŘSR s přednáškou, pořádá MNV. Účast 18 občanů.
29. 11. vítání občánků, pořádá ČSŢ, SPOZ, MNV. Účast 18 dospělých a
18 dětí.
5. 12. dětská besídka s mikulášskou nadílkou. Pořádá ČSŢ, MNV. Účast 51
občanů.
17. 12. konala se přednáška Mudr. Dobrého. Zúčastnilo se 33 občanů.
Komise veřejného pořádku
Prohlídka komínů a půdních prostorů. Zabránit poţárům od vadných komínů.
Zajíštění oslav májových dnů. Přípravy na voly. Dále zajištění bezpečnosti při
vybíraní rybníka. Při opravě cesty zajistila bezpečný provoz.
Stavební komise

Komise především vyřizovala všechny ţádost občanů o přestavbu svých domů. Dále
potom komise kontrolovala stavební práce v obci. Důleţité té zbylo zajištění občanů na
brigády.
Hodnocení komisí
Nejlépe byla ohodnocena a pracovala komise kulturní. Na druhém místě potom komise
veřejného pořádku.
Komise stavební nepracovala do výměny předsedy vůbec. Po zjišťování příčin proč
nepracuje, byl uveden důvod zaneprázdnění předsedy s. Čečetky Josef z č. 25. Proto
byl odvolán a funkci po něm vykonává s. Svatuška Jaroslav z č. 55. Byl navrţen
radou národního výboru a do této funkce zvolen.
Místní národní výbor má své úřední hodiny pro občany kaţdý čtvrtek.
Rybník
Jiţ v lednu se začalo s vybíráním bláta z rybníka z důvodu, ţe bláto je zmrzlé. Ale
pásák, který bláto vyhrnoval 30. ledna, se propadl, jelikoţ bláto bylo málo umrzlé.
Dalo mnoho námahy tento vyprostit, protoţe zapadl uprostřed rybníka. Proto se
přestalo vybírat. Další fáze započala aţ 6. března. Bylo pouţito strojů a toto
provedla firma „Agrostroj Hronov“ ve spolupráci JZD Bohuslavice a pomoci
místních občanů. Dne 7. března byla provedena brigáda občanů, kteří vykopávali
strhu od Hojných č. 27 podle zahrady Ţilíkových č. 27 k hrázi rybníka, aby voda
lépe odtékala. A stroje, které pracovaly na vybírání, nezapadaly.

Dne 14. března se znovu prováděla brigáda občanů a to při očištění komunikace
kolem rybníka od bláta. A odvoz bláta traktorem. Celkem při této akci bylo vybráno
a vyvezeno 2 000 kubíků bláta a bylo zaplaceno 30 tisíc korun. Celkem za vybrání i
s loňským rokem bylo zaplaceno 60 tisíc korun. Také dřevěný dţber byl zbourán a
udělán betonový.

Oprava rybníka
Konečně jsme se dočkali, ţe se začalo s opravou cesty na Černčice. Tuto akci
provedla firma „Stavby silnic a ţeleznic Hradec Králové“. Úprava hrubým
asfaltovým potahem byla prováděna po čtyři noci. V pondělí 28. září 1981 večer se
začíná s opravou. Tento potah je od Černčic aţ za Svatuškovi č. 55. Za vydatné
pomoci občanů, kteří odklízí shrnutou hlínu z okraje vozovky.
Pracuje se od 19 hodin do ráno 5. 30 h. Pracovníci pouţívají na osvětlení agregát,
který si dovezli. Za tuto akci bylo zaplaceno 750 000 Kčs. Konečná úprava
hladkým povrchem má býti provedena příští rok.
Telefon
V naší obci do této doby je jediný telefon a tento je v budově prodejny č. 44 na
chodbě. Aby byl přístupný všem našim občanům v kaţdé době. Letošního roku jsou
další dva aparáty namontovány a to v budově kravína nově postavené odchovně vepřů.
Takţe spojení se zlepšilo

Knihovna
Knihovna je v budově národního výboru. Letošního roku byla provedena změna
knihovníka obce. Knihy půjčuje Vaněk Luděk ml. z č. 44. Den na vypůjčování
byl určen pondělek a to od 17 – 18 hodin pro děti a 18 – 19 dospělí.
Vítání občánků
Letošního roku byl také v naší malé obci zaloţen svaz pro občanské záleţitosti.
Jiţ v neděli 29. listopadu1981 bylo pořádáno v naší obci poprvé vítání občánků.
Bylo vítáno celkem pět občánků a to: Zákravksá Markéta, Hrudíková Ivana,
Svatuška Jaroslav, Vokatý Miloš, Tůček Jiří.
Toto proběhlo v budově národního výboru. Krásně vyzdobená místnost. Děti
z Černčické školy, které přednášely básničky se svojí učitelkou s. Ivaničovou,
oddávaly této akci sváteční pohodu. Předseda MNV s. Rydlo Josef a předsedkyně
svazu ţen s. Hromádková Květa, kteří tuto akci vedli. Také byla přítomna paní
Smolová z MNV Nové Město n/Metují a vyjádřila se pochvalně. A přišly téţ ze
sousední obce Černčic podívat se čtyři soudruţky ze svazu ţen. Na této slavnosti se
zúčastnilo 36 občanů.
Zaloţení svazu ţen
V pátek 11. září 1981 je svolána schůze ţen naší obce. Tato se konala večer
v 19.30 hodin. Důvod této schůze zaloţení svazu ţen. Přítomná je téţ předsedkyně
rady ţen v Náchodě a to s. Slámová. Téţ byly přítomny soudruţky z Černčic.

Soudruţka Slámová předala svoje zkušenosti s vedením této organizace. Na této
schůzi byl svaz ţen zaloţen. Předsedkyní obce této organizace byla zvolena s. Květa
Hromádková z č. 19. Jako zapisovatelka Zákravská Marie z č. 7I. Vedením
pokladny zvolená Svatušková Helena z č. 55.

Zaloţení pionýru
Dne 7. listopadu byla v naší vesnici zaloţena pionýrská skupina. Vedoucí skupiny je
Matejsková Jana z č. 4. Tato skupina má celkem 15 dětí. Scházejí se v budově
MNV.
Brigády
Konečně bylo určeno, ţe dětské hřiště bude za Čečetkovi č. 9, proto byla vyhlášena
brigáda. Byly vykopány díry na sloupy oplocení. Jako sloupů bylo pouţito praţců jiţ
dříve dovezených. Pletivo na oplocení sehnal a dovezl s. Vaněk L. autem. Brigáda
na oplocení se konala 4. dubna.
V červenci 11. byl proveden sběr starého ţeleza, hadrů a papíru. Toto provedly děti.
Za peníze získané byla zakoupena síť na volejbal.
V sobotu 3. října byla brigáda na kopání dír pro sloupy osvětlení, celkem tři díry,
sloupy nebyly ještě postaveny. Václav Hromádko ml porazil dva stromy, které
překáţely při stavbě těchto sloupů.

Celkem bylo v obci při úpravě odpracováno 1594 hodin. Pomoc brigádníků
v Jednotném zemědělském druţstvu činilo celkem 786 hodin.
JZD
Letošního roku JZD pěstovalo na polích kolem naší obce převáţně kmín a kukuřici
na krmení do siláţe na zimu.
Sport
Z naší obce se závoděn zapojují do sportovní činnosti tito ţáci: Hokej spartak Krčín:
Vaněk Luděk ml. z č. 44 hraje jako útočník. Národní házená Krčín: Rozínek
Josef z čp. 51 hraje jako útočník, Marek Ladislav ml z č. 51 hraje v obraně. Na
přeborech republiky ţáků získaly druhé místo v Bakově n/Jizerou a medaile za druhé
místo.
Jinak mládeţ vesnice se věnuje většinou fotbalu na novém hřišti. Dne 5. září se
konalo fotbalové utkání našich klků Vršovka proti Sendraţi. Naši prohráli 6:2.
Jinak v zimě je bruslení na rybníku před Čečetkovi č. 25.
Počasí
Leden: Nový rok začíná bez sněhu, ale jiţ druhého nechumelilo. 7. ledna mrazy -14
- -15 ºC. Sněhu je asi 30 cm. Koncem měsíce teploty -16 - -18 ºC.
Únor: nastává mírné oteplení. 9. února +8 ºC. Uprostřed měsíce padá sníh a je
ochlazení -5 ºC. 25. února taje, teploty +2 ºC. Nadále vítr a zima.

Březen: Zima trvá. Chumelí, 0 ºC. 8. března jiţ prší. Dále jsou teploty +10 +12 ºC. Koncem března dosahují teploty +15 ºC.
Duben: 2. začíná ochlazení a noční mrazíky. Chladné počasí trvá. 17. ještě
poletoval sníh. 27. prší, ale 28 nastává ochlazení aţ na -2 ºC. Konec měsíce déšť.
Květen: První máj začíná pěkným počasím. 4. prší, ale 10. dosahují teploty +22
ºC. 21. je uţ +27 ºC. 22. začíná pršet a přeháňky. Konec měsíce teplo.
Červen: Začátek měsíce teplý. Dále ale nastává ochlazení na +12 ºC. Nadále
chladno, aţ koncem měsíce oteplení.
Červenec: Začíná deštivým počasím. Ale od 5. zlepšení a slunečno, ale večer velká
bouřka a prší. Nadále chladno +20 ºC a přeháňky. Jen pár dní v tomto měsíci je
pěkných.
Srpen: 1. srpna je nejteplejší noc v roce, v 21,30 hodin je teplota venku ještě +25
ºC. 2. je teplo +30 ºC. Z 2. na 3. srpna je velká bouřka, vítr a déšť. 20. srpna
nastává ochlazení, které trvá do 25. 29. je teplota +23 ºC.
Září: Pěkné počasí, slunečno. 6. jsou teploty +25 ºC. 9. jiţ prší a jsou mlhy aţ do
22. září. Dva dni je pěkně +27 ºC. Ale od 24. do konce měsíce je mlhavo,
chladno a vítr.
Říjen: Počasí se střídá, pěkné a přeháňky, a je chladno. 11. jsou ráno bouřky a prší.
13. října nastává velké ochlazení a přeháňky. 18. večer bouřka a deštivo.
Listopad: Začátek chladný a deštivý, 7. napadl první sníh, ale roztál. Nadále
drobně chumelí, ale hned taje. Druhá polovina chladno a deštivo.
Prosinec: Začíná zimou. 6. je jiţ 15 cm sněhu. 13. mrzen -7 ºC. Uprostřed měsíce
jsou mrazy -15 – 18 ºC. Chumelí, sněhu je jiţ 30 cm. Na Vánoce je krásné zimní
počasí. Konec měsíce +3 ºC.
Bouřka

Dne 17. července v odpoledních hodinách při velké bouřce uhodilo u pana Pitaše č.
20 do okrasného smrku u domku. Tento ač byl silný a vysoký, byl v půli přeraţen.
A musel být poraţen.
Pohyb obyvatelstva
Svatby
Josef Valášek Vršovka č. 6 – Olga Hráčková, Provodov č. 58, oddáni v Novém
Měst n/M. 19. 12. 1981
Narození
Vokatý Miloš, narozen 14. 6. 1981 v Opočně, z č. 40
Úmrtí
Václav Matoulek zemřel dne 18. března 1981 ve věku 80 let. Z č. 37 odstěhován
do Solnice v 1980.
Jaroslav Valášek zemřel dne 30. dubna 1981 ve věku 60 let, z č. 6.
Václav Hojný zemřel dne 24. července 1981 ve věku 64 let, z č. 46
Emílie Šíbová zemřela dne 27. srpna 1981 ve věku 67 let z č. 38
Odstěhování

Boudišiová Věra se odstěhovala 2. 7. 1981 do obce Čibuze, okr. Hradec
Králové.
Valášková Jiřina se odstěhovala 1. 10. 1981 do obce Smrţov okr. Hradec
Králové.

Zápis za rok 1981 má 8 a půl listu a to od listů 286 (zde 130) do 302 (zde
135).
Zápisy provedl Marek.

Rok 1982
Činnost MNV
Tento rok v naší obci byl význačný tím, ţe jsme se konečně dočkali opravené cesty od
Černčic. Předcházelo tomu ale mnoho práce, jak národního výboru, tak pomocí
občanů na brigádách při pokládání obrubníků, úpravy otočky autobusu před národním
výborem. O toto se především staral a práci organizoval předseda s. Rydlo Josef a
tajemník s. Šichna Karel. Obrubníky se začali pokládat od Sychrovských č. 21
podél obchodu, národního výboru aţ k Tošovským č. 16. Na otočce autobusu se
pokládal štěrk a musel být udělán kanál na odtok vody do rybníka. Dále byl nanesen
hrubý potah asfaltu. Hladký povrch asfaltu n silnici prováděla firma a to: Stavby

silnic a ţeleznic Hradec Králové. Tento potah byl proveden strojem finišerem
v červenci. Druhého a třetího srpna byla vyhlášena brigáda a bylo provedeno
vyasfaltování chodníků. Za vydatné pomoci místních občanů.
Brigády
Oprava cesty stála 2 miliony 228 tisíc korun. Otočka autobusu 20 tisíc. Občané,
kteří se ponejvíce podíleli na brigádách:
Rydlo Josef č. 45 – 130 hodin
Rousek Josef č. 33 – 100 hodin
Šichan Karel č. 44 – 109 hodin
Svatuška Jaroslav č. 55 – 80 hodin
V měsíci dubnu se místní národní výbor umístil v okresní soutěţi na šestém místě.
Obdrţeli jsme diplom a peněţitou odměnu 3 000 Kčs.
Na brigádách bylo odpracováno na 424 hodin. Všechny organizace v obci
odpracovali celkem 3 500 hodin.
Naši občané se téţ podílejí na výsadbě nového lesa. Bylo vysázeno celkem 10 tisíc
150 lesních stromů a upraveno 100 metrů nových ploch.
V zemědělství bylo odpracováno 1325 hodin. Z nepřístupných ploch se dodalo 300
metráku dobrého sena.
Také naše ţeny se podílejí na sběru skla a zátek od lahví. Celkem ţeny odpracovaly
300 hodin. V tomto roce bylo sebráno sběru: 500 metráku starého ţeleza, 5 metráku
starého papíru, 2 metráky starých hadrů.
Vzteklina

Na plenární schůzi dne 29. dubna 1982. Jelikoţ se v našem okrese vyskytla
vzteklina, byla naše obec zahrnuta do ochranného pásma. Proto zde byla nařízena
opatření, a to očkování všech psů a ustanovena pětičlenná komise ve sloţení zástupců:
Rydlo Josef č. 45 za MNV
Kňourek Josef č. 17 za JZD
Matejsek Jaroslav č. 4 za chovatele
Hromádko Václav č. 19 za lesáky
Rydlo Václav č. 8 za včelaře.
Tento rok se ale vzteklina v naší obci nevyskytla. Ale bylo zde velké mnoţství vos.
Téţ much bylo velké mnoţství.

Kultura 1982
1. leden: zájezd pro děti do Orlických hor, kurz lyţování pořádán JZD za účast10
dětí.
7. únor: dětský karneval na ledě, pořádá MNV a ČSŢ, účast 2x 10.
21. únor: šátkování pionýrů v budově MNV, pořádá SPOZ a PO, účast 19.
6. března: oslava MDŢ v budově MNV, pořádá JZD.
9. březen: beseda o ochraně ţivotního prostředí, pořádá MNV a ČSŢ, účast 31.
15- 17: zájezd do Lipska, účast 4, pořádá JZD
duben: přednáška MUDr. Volhejnové o „Zneuţívání léků“, účast 35. Kurz
střihů pořádá JZD, účast 4.
květen 7 – 8: zájezd na Ostravsko, pořádá JZD, účast 4
9. květen: lampionový průvod a pálení mírového ohně, pořádá MNV, účast 58.

26. května: zájezd na výstavu do Brna
květen: kurz plavání pořádá JZD, účast 10 x 5
29. května: hovory s mládeţí „Slavné májové dny“, pořádá MNV, účast 22.
6. červen: oslava mezinárodního dne dětí, sportovní odpoledne, pořádá MNV, účast
8 51.
8. – 11. července: zájezd na Duklu, účast 4
23. – 24. července: zájezd na Gottwaldovsko pro důchodce. Pořádá JZD, účast 3
20. srpna: Zájezd na Litoměřicko, pořádá JZD, účast 5
28. srpen: rozloučení s prázdninami pořádá MNV a NF, účast 32.
17. září: pouštění draků pořádá MNV, ČSŢ, účast 55.
8. říjen: hovory s mládeţí „Kriminalita mládeţ“, pořádá MNV a NF, účast 29.
30. říjen: Branné cvičení, pořádá MNV, PO, NF, účast 19
3. listopad: kosmetická přednáška pořádá ČSŢ a MNV, účast 20.
21. listopad: v rámci roku úcty ke stáří „Hrajeme pro radost“ pro důchodce, pořádá
JZD, účast 16
25. listopad: přednáška s besedou k 65 výročí VŘSR, pořádá MNV, účast 24
1. prosince: přednáška „Cestování Laponskem“, pořádá JJZD, účast 11
2. prosince: výstava ručních prací s besedou nad kronikou obce, pořádá MNV a
NF, účast 43
5. prosince: dětská vánoční besídka, pořádá MNV NF, účast 43
10. prosince: zájezd do Prhy, účast 5
Úraz v kravíně JZD
V sobotu 10. dubna před velikonočními svátky má odpolední sluţbu v kravíně jako
stájník Josef Tuček, 31 roků, traktorista z č. 40. Tento den byl pro něho osudným,

protoţe se jiţ z práce domů nevrátil. Těţko někdo přesně vysvětlí, jak se toto mohlo
stát, protoţe tam byl sám. Tento smrtelný úraz se stal při zapojování vleku s hnojem
v podjezdu kravína. Dohady jsou, ţe při zapojování vleku si Josef Tuček dal
zpáteční rychlost, vystoupil z traktoru a při zapojování ho oje přimáčklo ke zdi podjezdu
a traktor, který couval, ho rozmačkal. Proč neuskočil, nikdo neví. Kdyţ ţeny, které
pracovaly nahoře v kravíně, zjistily, ţe jde traktor naprázdno, šly se podívat dolů. Paní
Petrţelková našla Tučka jiţ po smrti. Tučkovi mají tři děti. Toto neštěstí otřáslo
celou vesnicí, a proto velikonoční svátky proţívali všichni ne moc vesele.
Svaz poţární ochrany
Ve čtvrtek 25. února se konala v budově MNV členská schůze, na které bylo
projednáno o další práci naší skupiny poţární ochrany. Schůzi vedl s. Hofman č. 43
a pan Zákravský č. 7. Bylo projednáno přijetí deseti nových členů. Tímto se poţární
skupina rozrostla na 24 členů.
Dne 2. října v sobotu bylo provedeno hasičské cvičení. Zaměřeno na případnou
likvidaci poţáru na odchovně prasnic za Daškovi č. 23. Byl pouţit traktor JZD a
vlek na připojení stříkačky a naloţení hadic. Toto cvičení proběhlo dobře na čas.
Hůře to bylo s hadicemi, které stářím a tlakem vody praskaly, proto bylo usneseno, ţe
kaţdý rok se musí přikupovat nové. Po jedné nebo dvou, na větší nákup nejsou peníze.
Při tomto cvičení byly také vyměněny ţárovky ve veřejném osvětlení s pouţitím
výsuvného ţebříku zapůjčeného z Bohuslavic.
Dne 24. listopadu byla konána výroční členská schůze. Na této schůzi bylo
vzpomenuto, jak pracoval hasičský sbor ve dřívějších letech. Téţ s. Hofman četl
z hasičské kroniky.

Minutou ticha byla uctěna památka bývalého předsedy Jaroslava Čečetky z č. 9,
který v letošním roce zemřel. Při této příleţitosti byl sestaven nový výbor. Také byli
získáni tři dárci krve. Josef Čečetka z č. 25 dostal v Náchodě „Jánského plaket“,
bronzovou.
JZD
V letošním roce kolem naší obce bylo naseto převáţně obilí. Jednalo se o pšenici. I
kdyţ bylo velké sucho, úroda byla dobrá. U odchovny prasnic na Pustince pěstovalo
JZD okurky nakládačky.
Úroda
Ovoce bylo v letošním roce velká úroda. Jak třešní, ale hlavně jablek. Proto je místní
občané vozili do výkupu jak do Bohuslavic, tak do Nového Města n/Metují. Ve
výkupech je uţ pro velké mnoţství nechtěli ani vykupovat. Vosy, kterých bylo letošní
rok velké mnoţství, ovoce napíchly a znehodnotily, ţe toto hnilo.
Počasí 1982
Leden: Začátek měsíce je deštivý, ale jiţ 6.začíná mrznout a to aţ -10 ºC. Sníh
není skoro ţádný. 10. ledna je jiţ -16 ºC, sněhu poprašek. Mrazy trvají aţ do 22.
Nastává oteplení na 0 ºC. 26. začíná chumelit.
Únor: mrazy -4 ºC. 7. padá mrznoucí déšť. Zima pokračuje. Sněhu je málo.
Mrzne celý měsíc -4 - -8 ºC. Konec měsíce 0 ºC.

Březen: 1. začíná oteplení a tím přichází déšť. Celý měsíc je chladný a je větrno. Na
Josefa 19. prší. Ještě 23. jsou ranní mrazíky -4 ºC, přes den je + 8 ºC.
Duben: Ještě tento měsíc trvají ranní mrazíky. 3. – 4. je krásné teplé počasí. 6.
začíná ochlazení a 8. a 9. prší. Ale 10. dubna chumelí, ale hned taje. Nadále trvá
chladné počasí.
Květen: Na 1. máje chumelí, ale sníh taje. Noci jsou chladné, přes den je oteplení.
19. jsou přeháňky, ale teplo.
Červen: Pěkné počasí. 11 – 15 nastává ochlazení na +7 ºC. 16. června prší, ale
jenom odpoledne. Nadále je krásné teplé počasí.
Červenec: Pěkné slunečné počasí.
Srpen: Krásné, teplé počasí. Začínají ale sucha. Celý měsíc teplo.
Září: Teplo a slunečno, ale sucho. Toto trvá aţ do 23. září, kdy začínají ranní mlhy
a chladnější počasí.
Říjen: Tento měsíc je jiţ chladný. 4. – 6. jsou větry dosti velké. 6. je to silný vítr
s deštěm. Chladné počasí trvá. 20. – 21. ráno velká mlha. Ke konci měsíce nastává
dušičkové počasí.
Listopad: Začátkem měsíce slunečno. Noci jsou chladné. Z pátka 5. na 6. ráno uţ
začínají mrazy a to -6 ºC. Dále jsou větry a zima. 17. listopadu napadl první sníh,
ale roztál. Konec měsíce beze sněhu, ale větry a chladno.
Prosinec: Tento zimní měsíc začíná teplým počasím. Teploty jsou aţ +10 ºC. Ale
ráno jsou mrazíky. 13. začíná mrznout. Ale ne na dlouho. Otepluje se a prší. 18.
začíná chumelit, ale zase taje. Vánoce jsou skoro beze sněhu. 28. prosince ráno v 6
hodin je sněhová bouře a blesky.
Poměry lidopisné

V letošním roce, to je 1982, má naše obec 126 obyvatel.
V základní vojenské sluţbě jsou tři a to:
Rydlo Zdeněk z č. 39
Kylar Luboš z č. 47
Kylar Tomáš z č. 47
Narození
V letošním roce se v naší obci nenarodil ţádný občan.
Úmrtí
Tuček Josef, zemřel tragicky 10. 4. 1982 ve věku 31 roků.
Čečetka Jaroslav, zemřel 15. 10. 1982 ve věku 56 roků.
Odstěhování
Valášek Josef do Provodova č. 58
Přistěhování
Sychrovský Pavel s rodinou do č. 21.

Zápis za rok 1982 je od strany 303 (zde 136) na stranu 314 (zde 139).
Zápisy provedl: Marek

Rok 1983
V letošním roce se v naší obci nepřihodilo nic zvláštního. Práce národního výboru a
dalších sloţek národní fronty probíhala podle plánu. O tomto svědčí dobrá práce
místního národního výboru v obci. Na plenární schůzi MNV byl dne 28. 4. 1983
předán diplon za páté místo v soutěţi na okrese Náchod. Za toto místo byla předána
také odměna 4 000 korun.

Práce MNV
Za rok 1983 proběhlo v naší obci šest plenárních zasedání za dobré účasti občanů.
Rada výboru zasedla tento rok dvanáctkrát. Dobrá práce byla téţ v zajišťování
brigád a jejich provedení.
Největší brigádnická akce, která v letošním roce byla provedena, byla výstavba nové
čekárny autobusu u rybníka proti budově MNV. Na tuto akci byl rozpočet
plánovaný ve výši 15 000 korun. Po ukončení bylo vyčerpáno 12 500 korun.
Hodnota celého díla je asi 30 000 korun. V tomto je zahrnuto téţ úpravy okolo
čekárny a vybavení. Celkem na této akci bylo odpracováno 900 brigádnických hodin.
I kdyţ předseda s. Josef Rydlo č. 45 měl hodně problému se zajišťováním těchto
brigád.
Výstavba čekárny
Dne 23. dubna 1983 se zahajuje práce na výstavbě čekárny a to kopáním základů.
Dále se pokračuje 29. dubna betonování základů. 2. června je zahájeno uţ zděním
zdí. Toto provádějí dva zedníci z Nového Města n/Metují. 10. června je dokončena
hrubá stavba. Během června a července byla dokončena střecha a fasáda. Díky
obětavé práci občanů. Na stavbě se nejvíce podíleli předseda Rydlo J. č. 45,
tajemník Šichan K. č. 44, Rousek J. č. 33, Vaněk L. č. 44, Hojný L. č.
27, Kňourek J. ml. č. 17, Svatuška J. č. 55, Marek L. č. 51, Vokatý M. č.
40 a další občané obce.
Byla také provedena úprava okolo čekárny, na nástupišti byly poloţeny dlaţdice a
navezena hlína. Na ostrůvek před čekárnu byla navezena hlína traktorem, toto dovezl
Hrudík J. č. 40.

Cesta
V září 16. bylo započato na úpravě cesty za Sychrovskými č. 21 směrem ke kravínu.
Byla odhrnuta hlína a provedeno vyrovnání cesty. 21. září je prováděn finišerem
asfaltový potah. Tato cesta byla vyasfaltovaná ke kravínu. Dále se letošního roku
nepokračovalo.
Kultura naší obce
Kulturní komise pracovala opravdu dobře a za tento rok pořádala řadu akcí pro naše
občany, jak dospělé, tak pro děti naší vesnice. Tak třeba 11. června pořádá opékání
prasete v dolíku u lesa za Rydlovi č. 45. Tohoto opékání se účastnilo 25 občanů.
Všem se toto líbilo. Také hodně akcí pořádaných pro zdejší děti byly úspěšné, protoţe
účast byla vţdy dobrá.
Seznam kulturních akcí
12. 2. Kurz lyţování proběhl 7krtá, účastnilo se 5 dětí.
31. 1. – 7. 3. Kurz pletení, proběhl 5krát po 10 ţenách.
13. 2. Maškarní rej na lyţích, účast 20 dospělých, 30 dětí
18. 2. Přednáška k 35. výroční únorových událostí, účast 12 občanů.
4. 3. Oslava MDŢ, promítání filmů, účast 30 ţen, 3 muţi
21. 3. – 25. 4. Kurz drhání, proběhl 6krát po 8 ţenách.
7. 4. Přednáška jak budeme zítra ţít.
20. 4. Hovory s mládeţí k 100. výročí J. Haška, účast 20 občanů.

28. 4. Výstava výrobků našich ţen, účast 20 občanů.
24. 4. Divadlo pro děti v Jaroměři.
11. 5. Beseda vztahy mezi manţeli, účast 18 občanů.
6. 7. – 8. 5. Zájezd do Karlových Varů, účast 8 občanů.
7. 5. Oslava májových dnů, lampionový průvod a pálení mírového ohně, účast 38
dětí, 10 dospělých
11. 6. Posezení zástupců NF a občanů s vyhodnocením soc. soutěţe NV, účast 40
občanů
22.7. Zájezd do Karlových Varů pro důchodce, účast 5 občanů
30. 7. Zájezd na Ţďárské vrchy, účast 2 občané
3. 9. Branně sportovní soutěţení, účast 15 dětí, 3 dospělí
15. 9. Hovory s mládeţí zásady společenského chování, účast 19 dětí, 6 dospělých
13. 10. Přednáška cestování Benátkami, účast 30 občanů
20. 10. Přednáška s výstavou o pěstování ořešáků, účast 29 občanů
29. 10. Branné cvičení, střílení ze vzduchovky, pouštění draků a opékání buřtů
17. 11. Beseda odboj na Náchodsku, účast 46 občanů
4. 12. Dětská vánoční besídka, účast 15 dětí
16. 12. Zájezd do divadla v Jaroměři, účast 46 občanů
Motorismus
V naší obci je 25 osobních automobilů. Na to, ţe naše vesnice je poměrně malá, je to
dost velký počet. Ale na to, ţe je tady tak špatné autobusové spojení, je to nutnost.
Autobus

Na ţádost občanů dojíţdějících do zaměstnání do Nového Města a dále, bylo na
plenární schůzi národního výboru navrţeno, aby k nám ráno zajíţděl autobus. Toho
bylo po dlouhé době docíleno. Poprvé přijel 14. listopadu 1983. Ale bylo slíbeno,
ţe bude jezdit jenom v zimních měsících od listopadu do března. Jezdí nás ráno
šestnáct, ale v Černčicích se doplní, takţe je zdí celý autobus. Přijíţdí před pátou
hodinou. Druhý pro děti dojede před půl osmou. To je veškeré spojení.
Svaz ţen
Svaz ţen pořádal 30. dubna sázení stromků. Celkem bylo vysázeno 1 400 stromků.
Také ţeny pomáhaly v JZD při okopávání cukrové řepy. Téţ se podílejí při sběru
starého ţeleza a skla. Na aleji za Kylarovými č. 47 bylo zasázeno 14 stromků
třešní.
Spoz
Spoz pořádá vítání občánků v budově MNV. Předsedkyně je Marie Rydlová č.
45. Dne 24. dubna je letos první vítání občánků za přítomnost zdejší pionýrské
skupiny vedení Janou Matejskovou z č. 4. Pionýři přednášejí básničky a vítají do
ţivota nového občánka. Tímto oslavencem je Jana Zákravská narozena 24. 1.
1983, dcera Jana Zákravského a jeho manţelky Marie Zákravské z č. 7.
Krásně vyzdobená místnost národního výboru, vítání do ţivota jak předsedou MNV
a předsedkyní svazu pro občanské záleţitosti Marií Rydlovou, jsou krásnou
vzpomínkou do ţivota.
Diamantová svatba

Dne 15. 10. 1983 oslavují 65 let společného ţivota manţelé z č. 7. Manţelům
Zákravským k tomuto krásnému jubileu byly poblahopřát ţeny z komise Spoz všechno
nejlepší a mnoho dalších let do společného ţivota.
Vodní hospodářství
Byla téţ provedena úprava rybníčku za Petrţelkovými a to vybráním bláta. Na tuto
akci bylo dáno ONV v Náchodě 30 tisíc Kčs.
Občané obce také provedli úpravu okolo studánek ve vesnici a to před Kňourkovi č.
17, protoţe v okolních vesnicích je jiţ nedostatek pitné vody. Zatím k nám se voda
nedováţí.
Dně 29. 1. 1983 byl u nás ve vesnici vyměřován vodovod, který by měl do naší
vesnice zaveden. Ale toto je zatím odloţeno na roky příští.
Na vodním hospodářství bylo odpracováno 600 brigádnických hodin.
JZD
Tyto zápisy byly získány z kompletního rozboru JZD Pokrok Bohuslavice z 1. aţ
3. čtvrtletí 1983, protoţe Vršovka je část tohoto JZD.
Rostlinná výroba
Se sklizní obilovin bylo započato jiţ 5. července a to sklizní ozimého ječmene. Sklizeň
probíhala vlivem dobrého počasí plynule a byla ukončena 13. srpna. Výnos ozimé
pěnice byl 5,12 t z hektaru. Kladem letošní sklizně obilovin je to, ţe se podařilo 90

% pšenice prodat jako potravinářskou. Ječmene byla sklizeň 5, 52 t z hektaru.
Ječmen byl všechen prodán jako sladovnický.
Okolo naší vesnice byla letos pěstována cukrová řepa. K 15. 10. 1983 je sklizeno
z 130 hektaru cukrovka. Ale sklizeň je z důvodu harmonogramu dodávek cukrovky
do cukrovaru v Českém Meziříčí přerušena. Odhad výnosu je 29 t z hektaru a
cukernatost je16%. Na nesplnění výroby cukrovky vedle sucha se projeví na některých
honech i velká mezerovitost. A tím zmenšení hektarového výnosu.
Ţivočišná výroba
Dlouhotrvající sucha v letním období ovlivňují plnění plánu výroby, hlavně na úseku
chovu skotu. Byla tímto suchem téţ ovlivněna hlavně krmivová základna píce na zimu.
Mléko bylo v letošním roce dodáno navíc s překročením na dojnici o 1, 81 litrů. Nyní
na úseku výroby mléka vstupuje do popředí vyrábět výběrové mléko, coţ představuje
ekonomický přínos podniku finanční vylepšení u všech pracujících. Za třetí čtvrtletí
1983 bylo dodáno z Vršovského kravína 275 tisíc litrů mléka.
Odchovna prasnic
Stav prasnic v nové odchovně je 133 kusů. Prasata chovná 233 kusů. Předvýkrm
prasat 389 kusů. Ve třetím čtvrtletí je počet prasnice 139 kusů a odchovaných selat
je 1733 kusů.
Koně
Koně ve Vršovce jiţ nejsou.

Zlepšovatelské hnutí JZD
Za třetí čtvrtletí byl vyhodnocen také z naší obce a to Vokatý Miloš z č. 40. Byl
vyhodnocen za konstrukce přípravku pro přesné odvrtávání otvorů do odlitků slupic.
Ovoce
Třešní se v letošním roce urodil dostatek. Švestek bylo také dost, ale jablek se urodilo
oproti jiným rokům málo. Také v lese bylo dostatek borůvek, ale houby ty nerostly
skoro vůbec, bylo na ně velké sucho.
Brambory byly malé a bylo jich málo.
Učňové naší obce
Vaněk Luděk: narozen 14. 9. 1965, učí se strojní mechanik učiliště n. p.
Stavostroj Nové Město n/Metují
Vaněk Pavel: narozen 7. 1. 1968, učí se elektrotechnikem, učiliště n. p. Stavostroj
Nové Město n/Metují
Marková Hana: narozena 23. 2. 1966, učí se prodavačkou potravin, učiliště
Broumov
Rozínek Josef: narozen 18. 12. 1968, učí se strojním mechanikem, učiliště n. p.
Stavostroj Nové Město n/Metují
Kňourek Josef: narozen 14. 11. 1965, učí se malíř natěrač, učiliště Pozemní
stavby Náchod
Dašková Ivana: narozena 28. 1. 1968, učí se kuchařka, učiliště Teplice n/M.

Rydlo Petr: narozen 21. 6. 1966, učí se zedník, učiliště Broumov
Rousková Libuše: narozena 9. 7. 1966, střední zdravotní škola Pardubice
Matejsková Jana: narozena 15. 5. 1966, učí se chovatelka drobného zvířectva,
střední zemědělská škola Lanškroun
Hojný Luboš: narozen 2. 2. 1967, učí se malíř natěrač, učiliště Pozemní stavby
Náchod
Rydlová Renata: narozena 3. 4. 1967, střední ekonomická škola Náchod
Počasí 1983
Počasí bylo ještě sušší a celkově teplejší oproti loňskému roku.
Leden: 1. a 2. ledna chumelí, sněhu je malá, asi 5 cm. 6. ledna nastává oteplení na
+2 ºC a 7. ledna jiţ prší a teplota je +10 ºC. 8. ledna začíná mrznouti. 12. ledna
je oteplení. 16. ledna je asi 10 cm sněhu. Ke konci měsíce prší, teplota +6 ºC.
Únor: Začíná se ochlazovat, z 1. na 2. února je sněhová vánice, teplota -2 ºC. 5.
února je asi 20 cm sněhu. Jsou velké větry a chumelí. 12. je uţ 30 – 50 cm sněhu.
13. února začíná mrznout a mrzne aţ do 27. Od 27. února začíná zase oteplení.
Březen: Začátek měsíce je +1 ºC přes den. V noci pod nulou. Dále začíná
mrznout. 12. března je -6 ºC, sněhu je málo. Po dvanáctém se začíná oteplovat a aţ
do 18. března je pěkně. 19. a 20. prší. 22. března ještě chumelí, ale hned taje.
Ještě 29. března padá sníh s deštěm.
Duben: 1. prší. Začátek měsíce je ještě chladný. Ke konci dubna začíná oteplení.
26. dubna je jiţ teplota ve dne +25º C ve stínu. Třešně jiţ krásně kvetou.
Květen: Začátkem měsíce je pěkně, ale je vítr. 2. května je celou noc velký déšť,
odpoledne nastává ochlazení. 7. května jsou ještě ranní mrazíky. 8. května prší a je

chladno, toto trvá aţ do 14 května, kdy začíná oteplení. 17. května je jiţ +30 ºC.
Brzo ráno je teplota +2. Konec měsíce je chladnější.
Červen: Tento měsíc je teplá a suchý. Prší málo. 15. a 16. června nepatrně zapršelo,
18. a 19. je chladno. Dále do konce měsíce je teplo.
Červenec: Je měsíc suchý a dá se říci aţ moc teplá. 4. je teplota +30 ºC. 9.
července je +32 ºC ve stínu. 12. července po dlouhé době zapršelo, ale je sucho. 29.
uţ jsou tropická vedra, která dosahují aţ +38 ºC.
Srpen: Začátkem měsíce ochlazení. Párkrát zapršelo. Ale nadále je teplo a sucho.
22. je ještě +29 ºC. Do konce měsíce je teplo.
Září: Je měsíc teplý. 7 2. září v noci na 3. zapršelo, ale málo. Od 5. je chladněji.
16. zapršelo. Jinak aţ do konce měsíce pěkně.
Říjen: Pěkně, al e ráno jsou mrazíky. Dále je slunečno a teplo. 8. a 9. října jsou
dešťové přeháňky. 11. je teplota +7º C přes den. Noci jsou chladné. 24. října jsou
ranní mrazíky, aţ -4 ºC. Přes den je teplo.
Listopad: Začátek měsíce mlhavo. Prší málo. Noci jsou chladné. 12. začíná
mrznout a 14. je jiţ -10 ºC. 15. listopadu začíná padat první sníh. Sněhu je jenom
poprašek, teplota -4 ºC. 21. a 22. listopadu chumelí a je 5 cm sněhu. Přes den je
oteplení, ale sníh na poli drţí. 25. je velké náledí, večer začíná pršet. Prší po tři dny
a následuje oteplení na + 3 ºC. Ke konci měsíce nastává ochlazení.
Prosinec: 1. mrzne, sněhu je jenom poprašek. 3. je jiţ v noci -15º C, přes den je -8
ºC. Od 5. mrzne a jsou sněhové přeháňky. Sněhu je málo. Mrazy trvají aţ do 17.
prosince. 18. prosince, to je neděle, je ráno cesta omrzlá, ale přes den je oteplení na
+2 ºC. Sníh větrem a teplem skoro všechen roztál. 15. a 16. jsou velké větry.
Dále pak nastává velké oteplení, přes den aţ na +13 ºC. Aţ do konce prosince je
teplo oproti jiným rokům.

Poměry lidopisné
Narození
Zákravská Jana, narozena 24. 1. 1983 v Náchodě, dcera Jana a Marie
Zákravských z č. 7
Úmrtí
Spasuk Vasil, zemřel dne 19. 8. 1983 ve věku 80 let.
Svatby
Přibyl Jiří, Vršovka č. 5 – Rydlová Jaroslava, Nové Město n/M., oddáni dne 8.
10. 1983 v Novém Městě n/Metují
Přistěhování
Galová Olga, přistěhovala se z Bohuslavic dne 23. 6. 1983 do č. 40
Kandl Eduard, se přistěhoval z Plané u mariánských Lázní do č. 27, 5. 4. 1983
Rydlová Jaroslava se přistěhovala z Nového Města n/Metují do čp. 5, dne 7. 11.
1983

Odstěhování

Tučková Jaroslava, Tuček Josef, Tučková Jaroslava, Tuček Jiří, odstěhovali se
do Černčic 4. 5. 1983
Vojenská sluţba
Kylar Luboš z čp. 47, nar. 18. 12.1963
Kylar Tomáš z čp. 47, nar. 18. 12. 1963
Rydlo Jiří z čp. 8, nar. 1. 7. 1964

Naše obec má v letošním roce celkem 125 občanů.
Zápis za rok 1983 je od strany 315 (zde str. 140) na stranu 331 (zde 145).
Zápisy provedl: Marek

Rok 1984
Letošní rok proběhl docela klidně, aţ na vichřici, která přešla přes naši republiku,
postihla i Vršovku v sobotu dne 24. 11. 1984. Tato nadělala dosti škod na starších
střechách a plotech. Také v lese vítr porazil dosti stromů.
Jinak letošního roku má naše vesnice jiţ asfaltové cesty po celé vesnici. Občané si
zvelebují svoje domky i zahrádky, takţe celá vesnice jde do krásy. Co hlavně naše
občany potěšilo, ţe byla udělána nová cesta ke Spem. Tato byla v desolátním stavu.
Asi jen díky tomu, ţe tuto pouţívá naše a Sovětská armáda při přesunech na cvičení.
Kdyţ se zmíním o zaměstnání našich občanů, musím podotknout, ţe většina mladých
dojíţdí do zaměstnání do Nového Města n/Metují. Spojení autobusové je tady ještě
velice špatné. Jezdí jen autobus ráno před pátou a druhý ráno pro děti do školy před
půl osmou. Zpátky jiţ nic nejede, proto někteří dojíţdějící musí nadále jezdit
automobily. Nejhorší toto je pro starší lidi, kteří auta nemají, musí chodit k vlaku do
Černčic pěšky.
MNV
Místní národní výbor ve Vršovce letošního roku celkem šest plenárních zasedání za
dobré účasti místních občanů. Rada národního výboru se sešla celkem dvanáctkrát.
Dokladem toho, ţe národní výbor pracoval dobře je umístění v socialistické soutěţi
národních výborů v okrese. Za tuto soutěţ obdrţel národní výbor Vršovka čestné
uznání MNV a odměnu 25 000 Kčs.
Díky této soutěţi mohl být pro naši vesnici zakoupen nový magnetofon značky B700
stereo v ceně 5 300 Kčs. Tento slouţí v budově MNV při různých kulturních
akcích.

Místní národní výbor se téţ zabýval, aby komunikace po vesnici, které ještě neměly
asfaltový potah, byly dokončeny. Na tuto akci okresní národní výbor uvolnil částku a
to 60 000 Kčs.
Akci provedla firma „Stavby silnic Hradec Králové“. Materiál na stavbu silnice
byl dovezen z obalovny Plačice. Celkem bylo uděláno asfaltovým povrchem 600
metrů cesty po vesnici. A to od rybníka aţ ke Kylarovým čp. 47. Ulička od
Zákravských čp. 7 k Petruţelkovým čp. 11. A ulička kolem čtyřbytovky čp. 40 aţ
k Frintovi čp. 1.
Zřízení mandlu
Bylo dohodnuto, ţe by se mohl pro naši vesnici koupit mandl. Byla by to velká
výhoda pro ţeny. Proto se jednalo, kde by měl být umístěn. Přišla v úvahu bývalá
sběrna mléka, po zrušení tato slouţila po mnoho roků jako čekárna autobusu. Po
vybudování nové čekárny tato byla jako skladiště cihel a sklad starého skla. Z toho
důvodu rada národního výboru navrhla, aby se vyklidila, opravila a dále slouţila
našim občanům.
Byly provedeny opravy venkovních zdí. Šestého a sedmého října byla provedena
konečná úprava fasády a to nastříkáním. Na brigádách se nejvíce podíleli předseda
MNN, soudruh Josef Rydlo čp. 45 a dále občané Svatuška Jaroslav čp. 55,
Marek Ladislav čp. 51, Rousek Josef čp. 33, Rydlo Petr čp. 39, Hromádko
Václav čp. 19.
Téţ musela být provedena elektrická instalace k připojení mandlu. Protoţe nebylo
povoleno koupit mandl nový, byl zakoupen starý z Nového Města n/Metují, tento se
musí opravit. Cena za zakoupení je 5 600 Kčs.

Kronika
Letošního roku jsem se účastnil 3. celostátní soutěţe kronikářů. Na tuto soutěţ jsem si
vybral téma: socializace vesnice. První kolo soutěţe bylo okresní. Vyhodnocení soutěţe
proběhlo v Náchodě dne 29. září 1984. Na slavnostním aktivu Kronikářů. Zde
byly vystaveny vítězné kroniky a přílohy.
V soutěţi na prvních třech místech jsem se neumístil. Ale tato soutěţ byla pro mne
poučná pro moji příští práci.
Za účast v soutěţi jsem obdrţel diplom. Při vyhodnocení mě tento předal soudruh
Josef Kindl, vedoucí OK ONV v Návodě a soudruţka M. Rabová. Přítomen
byl také soudruh Sádlo, ředitel muzea v Náchodě.
Musím se zmínit, ţe soutěţní práce musela být psána na stroji. Tuto mě přepsala
Renata Rydlová z čp. 45.
Sázení stromků
Dne 9. května 1984 pořádal svaz ţen a pionýrská organisace brigádu na sázení
lesních stromů v Halíně Za dopoledne bylo zasázeno celkem 1 100 stromků.
Úprava cen

Od 15. října 1984 dochází k celostátní opravě maloobchodních cen piva, šťáv a
bezalkoholických nápojů, limonád, moštů. Zmíním se jen o některých výrobcích
prodávaných.
Pivo
Plzeň
Primátor

dříve

dnes
12
Kčs
6 Kčs
12 2,80 Kč
4, 70 Kčs
10 1,70
Kčs
2, 50 Kčs
8 1,- Kčs
1, 50 Kčs

Limonáda
Sodovka
Kofola
Oranţ
Dia

0,25 Kčs
1,2,20
1,-

0,75 Kčs
1,20
2,40
1,20

Ovocenky a šťávy
Rybízová
Jablečná
Malvína
Broskvová
Malinová
Lesní směs

1,60 Kčs
1,60
10,5,70
6,5,-

5,50 Kč
5,17,9,12,13,-

Kulturní akce pořádané za rok 1984

Leden: 14. 1. kurz lyţovaní, účastnilo se deset dětí, sedm dospělých. 22. 1. zájezd
pro děti do divadla do Jaroměře, účastnilo se 8 dětí. Od 23. 1. je pořádán kurz
drhání a pletení, účast 8 ţen. 29. 1. karneval dětí na ledě na rybníku před
Čečetkovi, účast 34 dětí a 16 dospělých.
Únor: 15. 2. přenáška „Kultura a my“, účast 18 občanů.
Březen: 6. 3. přednáška „Krajem pod Orlickými horami“, tato přednáška byla pro
důchodce a účastnilo se 36 občanů. 7. 3. sportovní zájezd JZD na kopanou do
Prahy, účastnilo se 5 občanů. 14. 3. byla provedena oslava MD6 v budově
MNV, podávané občerstvení, účast 16 ţen.
Duben: 20. 4. hovory s mládeţí. Téma 35 let Pionýrské organizace a 6 zasedání
ÚV v podmínkách naší obce, účast 15 dětí, 3 dospělí. 26. 4. přednáška „Láska a
manţelství očima psychologa“, účast na přednášce 20 občanů.
Květen: 8. 5. lampionový průvod a pálení čarodějnic, účast byla 35 dětí. 19. 5., 1.
denní zájezd pro děti do Kutné Hory, účast 14 dětí. 28. 5. 1. denní zájezd do
Brna, účast 6 občanů
Červen: 2. 6. sportovní odpoledne pořádané k mezinárodnímu dni dětí na hřišti za
Čečetkovi, účastnilo se na této akci 28 dětí a 12 dospělých. 30. 6. zájezd na
Máchovo jezero, účastnilo se 5 občanů.
Červenec: 12. – 15. 7. zájezd na Slovensko na Duklu, účastnilo se 5 občanů. 27.
– 28. 7. dvou denní zájezd pro důchodce, účast 5 důchodců.
Srpen: bylo provedeno branné cvičení, účast 27 dětí a 10 dospělých
Září: 1. 9. rozloučení s prázdninami, účastnilo se 25 dětí, 15 dospělých.
Říjen: 13. 10. branné cvičení, střílení ze vzduchovky, účast 20 dětí. 26. 10. hovory
s mládeţí „Leningrad, město revoluce“, účastnilo se 24 dětí a 10 dospělých.
Listopad: kurz studené kuchyně, v budově MNV, účastnilo se 24 ţen, konané 9.
11. 1984. 10. 11. společné posezení spojené s ochutnáváním studené kuchyně. 28.

11. diapozitivy „Nové Město n/Metují a její architektura“, účast byla 24 občanů.
30. 11. diapozitivy „Paříţ a zámky na Leiře“. Účast 31 občanů.
Prosinec: 15. 12. zájezd do Prhy na předvánoční nákup, pořádá JZD, účastnilo
se 7 občanů. 8. 12. dětská mikulášská a vánoční besídka pořádaná v budově
Místního národního výboru. Jsou dávány dětem dárky, účast 26 dětí.
JZD Pokrok
Protoţe se kolem Vršovky letošního roku pěstovalo obilí. Proto se zaměřuje na
rostlinnou výrobu. Dne 18. srpna jsou zahájeny ţně u Vršovky. Počasí bylo střídavé.
A proto teprve 28. srpna byla ukončena sklizeň v celém druţstvu na celkové výměře
88é hektaru.
Ţně letošního roku byly náročnou záleţitostí vzhledem k nepříznivému počasí a nestejné
znalosti obilí na jejich začátku. Nástup ţní se oproti jiným létům přibliţně o 14 dnů
opozdil vlivem chladného počasí. Přesto bylo dosaţeno rekordního výnosu v historii
druţstva a to 5, 47 z ha.
U jednotlivých druhů bylo dosaţeno těchto výnosů:
pšenice ozimá 465 ha, výnos 5, 64 tun/ha
pšenice jarní 10 ha, výnos 5,00 tun/ha
ječmen jarní 305 ha, výnos 5,01 tun/ha
ječmen ozimý 100 ha, výnos 6, 08 tun/ha
Na zdárném dokončení ţňových prací mají nejen kombajnéři, o jejich dobré práci svědčí
umístění na prvních místech v okresní soutěţi kombajnérů. Ale téţ pracovníci dílen, za
dobrou přípravu strojů, bez váţnějších poruch. Velmi kvalitní práci odvedl kolektiv
pracovníků na posklizňových linkách. Na plán vyprodukovat 1 625 t potravinářské

pšenice, 246 t sladovnického ječmene. Bylo dodáno a to 2 070 t potravinářské
pšenice a 590 t slad. ječmene.
Velmi dobře probíhal úklid slámy, který byl ukončen za týden, po sklizni obilovin.
Také Vršovský národní výbor pořádal brigády na úklidu slámy. Většinou chodila
naše mládeţ.

Ţivočišná výroba
V prvním pololetí 1984 se dostalo našemu JZD vysokého ocenění za výsledky
chovu skotu „Štít Pochodně“. Tato velice populární soutěţ zahrnuje výsledky ve
výrobě mléka v přírůstcích, spotřebě jadrných krmiv. Při hodnocení si všímá také ztrát
telat natality aj. Proto je moţno označit jako komplexní hodnocení celého úseku.
Daří se nám plnit záměr v intenzitě výroby na úsek skotu, postupné rozšiřování výroby
výběrového mléka a odstav. selat. Vysokou zásluhu na plnění produkce má zvýšená
intenzita výroby u všech kategorií. Je třeba se zmínit, ţe u ţíru skotu je přírůstek na
kus a den 1, 04 a víme, ţe v loňském roce jsme s touto výrobu měli velké problémy. Je
to zatím nejvyšší přírůstek v historii sloučeného druţstva.
Hospodářské středisko ţivočišné výroby překročilo časový plán výkonů o 1,5 %,
absolutně o 255 tisíc korun. V oblasti materiálových nákladů bylo uspořeno 639
tisíc korun, coţ v plném rozsahu je kryto sníţením spotřeby krmiv z plánovaných 57 na
48 Kčs na 100 Kčs hrubé ţivočišné produkce.
Investiční výstavba JZD

Vzhledem k tomu, ţe na akcích je vyuţíváno starých panelů a materiálů opotřebených,
těţen vlastní písek z Vršovky, je čerpání na investiční výstavbu z tohoto důvodu niţší
cca o 235 tisíc korun neţ stanovil plán.
Z plánovaných oprav budov byla ve druhém čtvrtletí dokončena střecha seníku ve
Vršovce. Je plánováno vybudování desinfekční vany na farmě prasat ve Vršovce.
Ochrana majetku v soc. vlastnictví
V JZD je upozorňováno na zásady hospodaření se stroji a ostatní technikou. Po
ukončení polních prací je potřeba veškeré stroje řádně očistit nakonzervovat a uloţit.
Coţ v mnohém případě se nedodrţuje. Tím vznikají velké hospodářské škody. Téţ je
poukazována na úmyslné poškozování strojů. Stroje jsou ponechány na nekrytých
místech a nenakonzervovány, čímţ dochází k zrezivění i popraskání bloku motoru
mrazem. U odstavených motorových vozidel dochází ke krádeţím pohonných hmot,
protoţe řidiči nevyuţívají moţnosti uzamčení nádrţí. Dalším váţným problémem je
zcizování výstraţných majáčků z vozidel, kdy mladí lidé tyto vyuţívají k výrobě barevné
hudby.
Počasí 1984
Leden: Nový rok začíná pěkným slunečným počasím, teplota je +4 ºC. Je bez
sněhu. 3. ledna padá sníh, ale zase taje. Od 4. je 0 ºC, sněhu poprašek. V noci
pod nulou, přes den +3 ºC. 10. ledna začíná mrznout. 11. je asi 9 cm sněhu,
teplota -4 ºC. Nadále je sněhu málo. Ke konci měsíce jsou teploty -8 ºC, ale přes
den pěkně. Celkově je leden teplý a sněhu je málo.

Únor. Začátkem měsíce je oteplení na 0 ºC. 2. února padá sníh, ale 3. února jiţ
prší a je oteplení. 7. února chumelí a začíná se ochlazovat na -1 ºC, mrzne a sníh
drţí. 14. února je -8 ºC mrazu. Sněhu je málo. Ke konci měsíce sníh uţ není. 25.
– 28. prší.
Březen: začíná mlhavým počasím. 3. března napadl sníh, ale roztál. 6. března je
teplota +7 ºC. Mrazy začínají 8. března, je -4 ºC. Mrazy pokračují i 12. a 13,
kdy je uţ -8 aţ -9 ºC. Od 13. března je suché počasí, aţ do 28. března. 29. března
začíná pršet a je chladno.
Duben: Měsíc duben začíná větry a je chladno. 2. dubna prší. Nastává oteplení a
8. dubna je jiţ +12 ºC. Jinak se tento měsíc vyznačuje chladným počasím s ranními
mrazíky. Ke konci měsíce jsou přeháňky sněhové s deštěm.
Květen: Tento měsíc začíná deštěm, ale jiţ 4. května jsou teploty ve stínu +21 ºC.
5. května je bouřka. 7. května začíná mlhavé počasí a 8. jsou přeháňky dešťové.
Desátého května nastává ochlazení, ráno je teplota -1 ºC. Je zima a vítr. Toto trvá
aţ do 23. května, teploty nejvýše +7 ºC. 23. května prší. Do konce měsíce oteplení.
Červen: Letní měsíc začíná pěkným slunečným počasím. 2. června je teplota +30
ºC. Šestého června se ochlazuje a devátého června prší. Začíná se oteplovat. 15.
června je jen 14 C. 16. je zima a prší. Do konce měsíce chladné počasí.
Červenec: Chladné počasí trvá. Ale od 8. je zvrat a nastávají tropická vedra. 13.
července je jiţ teplota ve stínu +33 ºC. Od 14. nastává zhoršení. V neděli 15.
července prší. Do 22. je chladno a prší. Aţ poslední dva dny v měsíci je teplo.
Srpen: 1. srpna je teplo, navečer bouřka a déšť. Druhého nastává ochlazení. 4. a 5.
je teplota +30 ºC. Od 6. nastává zhoršení počasí s deštěm do 18. srpna. Od 18. je
sice zlepšení, ale rána jsou chladná. Od 20. do konce srpna je poměrně pěkně.
Září: Tento měsíc je pěkně chladno. Celý měsíc deštivo, mlhavé počasí a přeháňky.

Říjen: Jako podzimní měsíc začíná teplým počasím. 2. října prší. Teploty jsou +7
ºC. Nastává ochlazení a deštivé přeháňky. Od 8. října je oteplení, ale přeháňky
nadále. 16. října začínají ranní mrazíky, přes den nejvýše 10 ºC. Konec měsíce je
chladný.
Listopad: Začíná tepleji jak říjen, přes den +12 - +15 ºC. 13. listopadu se
začíná ochlazovat, přes den +1 - +2 ºC. Jsou silné větry. První poprašek sněhu na
16. v noci, ale roztál. Dále je mlhavo a deštivo. 17. a 18. prší. 22. – 23. prší
vydatně a je bouřka. V sobotu 24. je úplná vichřice, ale teplo. Konec měsíce
ochlazení.
Prosinec: Tento zimní měsíc začíná poměrně teplým počasím. V noci +2 - +3 ºC,
přes den +12 ºC. 5. začíná ochlazení na -1 ºC. Do 8. prosince mrholí, teplota +3
ºC. 11. je +7 ºC. Od 12. ochlazení -4 ºC. 13. je -6 ºC do 16. je teplota -2
ºC. 16. začíná chumelit, ale taje. Od 18. – 23. je +2 ºC. na štědrý den 24.
ochlazení -2 ºC bez sněhu. Do konce měsíce sněhu poprašek, mrazy -2 – 3 ºC.
Pohyb obyvatelstva
Narození
Manţelům Jiřímu a Jaroslavě Přibylovým v čp. 5 se narodil syn Leoš dne 11. 5.
1984
Manţelům Janu a Marii Zákravských v čp. 7 se narodila dcera Pavlína dne 21.
5. 1984
Úmrtí

Jaroslav Šíba, zemřel v pátek 20. ledna 1984, ve věku nedoţitých 69 let, Vršovka
čp. 38
Anna Rousková, zemřela ve středu 30. května 1984, ve věku 74 let, Vršovka čp.
33
Františka Zákravská, zemřela ve středu 12. září 1984, ve věku 85 let, Vršovka
čp. 7
Odstěhování
Rodina Přibylová se odstěhovala 4. 10. 1984 do Provodova
Přistěhování
Letošního roku se nepřistěhoval ţádný občan.
Sňatky
Libuše Rousková, Vršovka č. 33 – Václav Schejbal, Starý Ples č. 5, byli
oddáni v sobotu dne 20. října 1984 v Novém Městě n/Metují.
Vojenská sluţba
Rydlo Jiří z čp. 8, vojenská sluţba Košice.

Letošního roku je ve Vršovce celkem 121 obyvatel.
Zápis letošního roku, tj. 1984, je psán od strany 322 (zde str. 146) a končí na
straně 350 (zde str. 151).
Zápisy provedl Marek

Rok 1985
Tohoto roku byla zima tuhá a dlouhá. Následkem velkých mrazů hodně ovocných
stromů pomrzlo. Jinak se v naší obci nepřihodilo nic mimořádného. V březnu se
započalo s výstavbou vodovodu jak pro občany obce, tak pro JZD. Voda se musela
do hal prasenčáku dováţet v cisternách z Černčic. Protoţe studna u hal nestačila
pokrýt spotřebu vody. Toto opatření si vyţadovalo u JZD značné finanční částky za
dovoz vody. Vybudováním vodovodu by toto dováţení odpadlo. Hlavně by se ušetřila
motorová nafta, které by JZD mohla pouţíti na jiné akce.
Letošního roku byly provedeny téţ značné vnitřní úpravy v budově místního národního
výboru.
Výstavba obce
Letos bylo dokončeno vyasfaltování posledních 200 metrů cesty po vsi. A to ulička
k Hojné č. 27 a dále cesta od Petruţelkových č. 11 k Rydlovým č. 8. Tato akce

byla financována ONV Náchod, odbor dopravy. Byla vynaloţena částka 40 000
Kčs.
V budově MNV byla provedena brigádně výměna starých dřevěných podlah. Tyto
byly nahraţeny betonovou podlahou a nově poloţeno PVC. Stará kamna na uhlí jiţ
také nevyhovovala, a proto byla provedena výměna za 2 kamna elektrická. Tyto pro
naše MNV zakoupilo ONV v Náchodě, místní hospodářství, za 9 000 Kčs. Pro
tyto dvoje kamna byla provedena elektroinstalace na noční proud. Také bylo
dokončeno zapojení mandlu. Místnosti v budově místního národního výboru vymaloval
s. Josef Rydlo z č. 45.
Pro místní národní výbor byla zakoupena nová motorová sekačka na trávu. Tuto
zakoupilo JZD Pokrok za 7 500 Kčs. Seno se má odvádět do JZD. Výnos
za seno je pro sloţky NF.
Také byla zakoupena skříňka do zasedací místnosti MNV za 1500 Kčs pro potřeb
SPOZ.
Socialistická soutěţ
Naše malá vesnička se účastnila socialistické soutěţe v Náchodském okrese. Náš
místní národní výbor se umístil na druhém místě v této soutěţi. Za tuto soutěţ obdrţelo
naše MNV 12 000 Kčs.
Bylo nasbíráno 93 metráku ţelezného šrotu. Sena bylo odevzdáno 200 metráků.
Naše ţeny za pomoci s. Šichana zasázely v lese 6. 200 lesních stromků. Poţárníci
pomáhali při mytí vozovky po vesnici. Při budování vodovodu. Při této příleţitosti si
provedli kontrolu techniky.

Na budově MNV bylo odpracováno 1 650 brigádnických hodin a hodnota díla je
50 000 Kčs. Při výstavbě vodovodu bylo odpracováno 1 800 hodin zdarma.
SPOZ – Svaz ţen
Kaţdým rokem navštěvují naše členky Sboru pro občanské záleţitosti s. Vokatá, s.
Vaňková a s. Rydlová občany, kteří se doţívají ţivotních jubileí a to 60, 70, 75, 80
a více let a blahopřáním a dárkovým balíčkem jdou popřát do dalších let. Jsou vţdy a
všude očekávány a vlídně přijaty.
Svaz ţen obdrţel téţ diplom a to za sázení stromků. Protoţe kaţdý rok se této akce
zúčastňují. Pro krásu našich lesů.

Vítání občánků
Dne 26. května 1985 byl přivítán do ţivota nový občánek v naší vesnici. Je to
Aleš Schjbal z č. 33. V krásně vyzdobené zasedací místnosti MNV. Toto vítání
pořádá MNV, komise SPOUZ, kulturní komise a svaz ţen.
Svaz ţen pořádal pro všechny ţeny, které měly zájem kurz pečení vánočního pečiva.
V budově MNV 14. 12. 1985. Kurz vedla cukrářka pozvaná z klubu Nového
Města n/Met. Účastnilo se pečení 8 ţen.
Spartakiáda

Pět našich občanů se zapojilo do nácviku spartakiády. Jak při cvičení na okresní, tak
i cvičení na celostátní spartakiádě v Praze.
Vokatá, Hromádková
skladba ţen
Rydlová R.
skladba dorostenek
Rydlo M.
skladba muţů
Matejsková L.
skladba starších ţákyň
Cesta k Černčicím
Dne 18. – 21. října byl proveden nový potah asfaltem na hlavní cestě od Černčic
k Vršovce. I kdyţ asfaltový koberec pokládal finišer. Cesta byla pokládána na dvě
poloviny. Ale byla odvedena lajdácká práce, střed vozovky špatně spojen. Navazování
spojů je hrozné. V jednom místě ji při práci spadla větev ze stromu, tuto klidně
převálcovali a kouká z asfaltu. Pod tímto potahem byla cesta krásně hladká a hlavně
rovná.
Komise KOVP
Na náš MNV přišel přípis, z SNB Nové Město, aby značky u vozovky, které jsou
zarostlé keři, odstranit větve, aby viditelnost pro řidiče byla dostatečná. Toto bylo
provedeno.
Druhořadý úkol na letošní rok bylo dbát při výstavbě vodovodu na bezpečnost.
Výstavba vodovodu

Je zahájena 22. března 1985. První výkopy začínají u č. 36 bývalé hospody. Na
letošní rok je plán 700 000 Kčs. Stavba je rozdělena na dvě etapy. 1. etapa
poloţení hlavního řádu od globusu ve Spech do Vršovky do prasenčáku. 2. etapa
rozvod pro občany po vesnici. Na výstavbě se podílí podnik vodovody a kanalizace
VČVAK Náchod, JZD Pokrok Bohuslavice a občané Vršovky.
Byl vyhlášen socialistický závazek k 17. sjezdu KSČ na základě se sloţkami NF
a JZD a firmou VČVAK Náchod na výstavbu 1. etapy. Hodnota díle je 1
milion 350 000 Kčs. Bylo odpracováno 2 180 hodin zdarma. JZD vybudovalo
vodovodní šachtu u globusu 4x3 metry. MNV ostatní vodovodní šachty a úpravy
terénu. VČVAK pokládal vedení hlavního řádu a poloţení přípojek. Téţ provádí
průtlaky, jako pod hlavní cestou u Spy. Při práci bylo dosti těţkostí. Například při
hrabání od hospody k prasenčáku v bývalém pístníku zapadl stroj, který výkop
prováděl. Traktor, který mu byl poslán na vyproštění, zapadl také. Proto oba stroje
byly za velké námahy vyproštěny nataţeným lanem od hlavní cesty. Na hlavní vedení
se pouţívají černé trubky z umělé hmoty.

Čápi
Dne 19. srpna navečer zavítalo do naší vesnice 25 čápů. Usadili se na kravině a na
Kňourkový stodole. Po přenocování odletěli. Příloha kroniky.
Výlov rybníka
V neděli 27. října 1985 byl proveden výlov místního rybníka. Bylo vyloveno 40
okounů a 150 kg drobných ryb.

Brambory
I kdyţ JZD brambory ve Vršovce nepěstuje, občané, kteří si brambory pěstují na
zahrádkách pro vlastní potřebu, u těchto se ve velkém mnoţství začíná vyskytovat plíseň
bramborová. Kdo tyto nestříká, vybírá jich polovinu úplně shnilých. Postřik je
poměrně drahý.
Kulturní akce v roce 1985
27. 1. Karneval na ledě na rybníku, účast 15 dětí, 10 dospělých.
19. 1. Začátek kurzu lyţování v Olešnici, účast 10 dětí, 9 kurzů.
29. 1. Zdravotní přednáška pro důchodce „lázně Luhačovice“, účast 28 občanů
24. 2. Zájezd do Harrachova, účast 7 občanů.
28. 2. Přenáška k výročí únorových událostí, účast 28 občanů
6. 3. oslava MDŢ v budově MNV s přednáškou o Kubě, účast 30 ţen
18. 3. výstava knih, účast 15 občanů
18. 4. hovory s mládeţí – osvobození Náchoda, účast 24 dětí.
25. 4. beseda „květen roku 1945“, účast 27 občanů.
10. 5. lampionový průvod dětí, účast 25 dětí.
11. 5. branné cvičení a pálení mírového ohně, účast 27 dětí.
25. – 26. 5. dvoudenní zájezd pro důchodce, Moravská Slovácko, účast 7 občanů.
15. 6. MDD, malování po asfaltu, účast 25 dětí.
22. 6. 1 denní zájezd do Jeseníků, účast 10 občanů.
25. – 26. 8. 2 denní zájezd do Českých Budějovic, účast 5 občanů
29. 8. přednáška k výročí SNP, účast 23 občanů

31. 8. branné cvičení, střílení ze vzduchovky, účast 20 dětí.
1. 9. rozloučení s prázdninami, účast 21 dětí.
2. 10. přednáška „Babiččino údolí“, účast 24 občanů
11. 10. hovory s mládeţí „Země socialismu NDR“, účast 20 dětí a 3 dospělý.
20. 10. zájezd do divadla do Jaroměře. Účast 10 dětí.
22. 10. zdravotní přednáška o účincích léků pro důchodce, účast 26 občanů.
9. 11. branné cvičení a pouštění draků, účast 15 dětí.
27. 11. přednáška „Krajem Boţeny Němcové“, diapozitivy v budově MNV, účast
21 občanů
29. 11. zájezd do Prahy na nákup, účast 5 občanů.
7. 12. dětská vánoční besídka, účast 25 dětí a 10 dospělých.
14. 12. pečení vánočního cukroví, účast 8 ţen.
Jednotné zemědělské druţstvo Pokrok
Letošní rok pro naše druţstvo nezačal nijak příznivě, nástupem arktických mrazů.
Nezpůsobily nám sice ţádné materiálové škody s výjimkou některých maličkostí
zaviněných nedokonalým technickým řešením nebo neodpovědností pracovníků. A to
zamrznutím pumpy ve studni u Haly Vršovka. Nepříjemné jsou ovšem škody vzniklé
poklesem výroby mléka. Tyto mrazy měli téţ vliv na polní kultury. Ukázalo se, ţe
lepším vyuţitím hnojení, chemické ochrany, pouţíváním výkonnějších a odolnějších
odrůd i zlepšeným technickým vybavením jsme dovedli při vyvinutí maximálního úsilí u
většiny pracovníků úspěšně nepřízni počasí čelit.
Také naše druţstvo se zaměřilo na úsporu energie, motorové nafty a topných olejů,
které jsme museli pouţít na obranu proti poklesům teplost. Protoţe větší příděl nebude
poskytnut.

Znamená to, ţe ţádné motorové vozidlo nesmí trvale vykazovat vyšší skutečnou spotřebu
po dobu delší neţ stanoví vyhláška. Tato doba je téměř u všech vozidel 1 měsíc a
povolené překročení nesmí přesáhnout 10% stanovené normy. Tuto podmínku splňuje
zatím 50% osobních a dodávkových vozidel. Z nákladních A20 a A30. Nejvyšší
rozdíly byly naměřeny během sklizňových prací u sklápěčkových vozidel Š 706 a
speciálních nákladních automobilů. Na servisním pracovišti je od května tohoto roku
v provozu diagnostické zařízení pro zjišťování stavu vody karbonu a mnoţství velkých a
malých kovových nečistot. Kovové části se měří na přístroji „Kapilární fuograf“. Na
přístroji TCHH3 se zjišťuje celkové znečištění oleje karbonem o % vody. Tímto
diagnostickým zařízením sledujeme kromě běţných opotřebujících pochodů v motoru a
převodech také především podíl obsluhy k hospodárnému zacházení se svěřeným
majetkem.
Ţivočišná výroba
V socialistické soutěţi v nasazování mléka na dojnici za měsíc květen se umístila stáj
Vršovka na 1. místě v JZD s 25, 08 l. Odměna na člena je 50 Kčs.
V socialistické soutěţi o nejlepší drţení laktace za měsíc květen je kravín Vršovka na
4. místě s 99,00%. Celerok splněn na 101%.
Rostlinná výroba
Výsledky dobré práce druţstevníků na úseku rostlinné výroby znásobené příznivým
průběhem počasí, ale i z jiných důvodů v současné době silně zaostala za plánem i
sklizeň pícnin a nastaly neodstranitelné ztráty, především na kvalitě sena. Toto vzniklo
nekvalitním průběhem této práce, především pak značné mnoţství neroztřesených

chuchvalců trávy, neúměrně prodluţovalo sušení a znehodnocovalo se. Výrobou kvalitní
objemní píce je nezbytný základní krok pro plnění úkolů ţivočišné výroby v roce 1986,
tj. prvého roku 8. pětiletky. Při současném nadbytku objemové píce nedosahujeme
předpokládanou uţitkovost, protoţe ke kvalitnímu jetelu, případně vojtěšce, přikrmujeme
ovesnou senáţ, která je pouze dobré kvality, takţe nezajišťujeme při plném nasycení
takový přívod ţivin do organismu krávy, který by odpovídal přibliţně výrobě 12 l
mléka od dojnice denně, coţ odpovídá přibliţně průměru dojivost v okrese.
Ţňové práce
Kolem naší vesnice bylo letošního rok převáţně pěstováno obilí. Ţně probíhaly ve
stiţených podmínkách. Porosty zejména jarních ječmenů, byly značně polehlé, takţe
výmlat byl prováděn na většině honů pouze z jedné strany, coţ mělo vliv na niţší denní
výkony kombajnů. U Vršovky ţně začínají 19. července. Nepříznivé počasí způsobilo,
ţe ţně byly ukončeny aţ 13. září. Na zdárném dokončení ţní se téţ podíleli dobrou
prací všichni kombajnéři včetně brigádníků z řad studentů VŠZ z Prhy. Plán
JZD Pokrok pro letošní rok je 4 150 t. Bylo vyrobeno 4 559 t při dosaţeném
výnosu 5, 27 t z hektaru.
Sláma vymlácená na poli byla odváţena ke starému stohu ke kravínu ve Vršovce.
Ke starému byl navršen nový stoh. Ale 28. července při měření teploty uvnitř stohu
bylo naměřeno 75 C. Byla pravděpodobnost, ţe by stoh mohl chytnout. Bylo
rozhodnuto rozhrnout ho po poli. Přítomna byla téţ cisterna hasičů pro případ poţáru,
ale dopadlo vše dobře. Po vyschnutí byl stoh opět navršen ke starému. Druhý stoh byl
postaven u Černčic.
Počasí 1985

Leden: sněhu je málo 10 – 15 cm. Teploty začátkem měsíce se pohybují od -6 C do
-14 ºC. od 6. ledna začíná ochlazení a teploty klesají hluboko pod bod mrazu aţ -24
ºC., toto trvá do 11 ledna, kdy mráz klesá ráno -9 C, přes den -5 ºC. Ještě 19. je
večer -17 ºC. 22. se začíná oteplovat a tvořit náledí. Od 23. do konce ledna je -2
ºC.
Únor: Začátek je teplý +2 ºC aţ +3 ºC. Z 2. na 3. února velký vítr a vše
umrzlo, je -4 ºC. Dále se teploty pohybují ráno -8 ºC, přes den -1 ºC. Sněhové
přeháňky. 10. února je jiţ -14 ºC a ochlazuje se aţ na -21 ºC. Od 12. 2. mrzne,
je -12 ºC do -6 ºC. 19. února chumelí, sněhu je asi 5 cm. Od 24. 2. nastává
oteplení na +4 ºC aţ +2 ºC.
Březen: teploty -1 C ráno, přes den +3 ºC, večer 0 ºC. Je uţ skoro bez sněhu. Od
4. 3. do 10. 3. ráno +2 ºC, odpoledne +3 ºC aţ +5 ºC, večer +3 ºC aţ +1
ºC. 11. 3 večer je vítr. Sníh uţ roztál. Od 11. 3. do 20. 3. jsou teploty od -4 ºC
aţ +1 ºC ráno, odpoledne je +3 ºC aţ +9 ºC. 20. března prší. Od 20. 3. teploty
přes den +10 ºC, koncem měsíce +17 ºC.
Duben: počasí ještě chladné, teploty ráno +7 ºC, odpoledne +11 ºC, večer je +7
ºC. 2. 4. je odpoledne bouřka. 4. 4. je přes den jiţ +22 ºC. 4. a 5. je větrno. Na
velikonoce 7. 4 a 8. 4. je zataţeno a 8. prší. Od 9. 4. do 16. 4. jsou teploty od
+10 - +11 ºC. 16. jsou přeháňky. Do 24. 4. je slunečno +15 ºC. 24. 4. ještě
chumelí, ale taje. Do 29. je +8 ºC aţ +4 ºC. 29. ještě chumelí. 30. celý den
prší, +3 ºC.
Květen: Začátkem měsíce přeháňky, teploty +10 ºC. Ale 5. 5. je jiţ +15ºC.
Od 7. 5. teploty přes +20 ºC. 12. 5. je přes den jiţ +25 ºC. 13 – 14. 5. je
teplo a pěkně +25 ºC, +28 ºC. 15. 5. začíná ochlazení. 17. je přes den +21 ºC
a začíná se počasí kazit, drobně prší a toto trvá aţ do 23. 5. 24. přes den +20 ºC.

25. je pěkně, přes den +26 ºC. 26. 5. jsou teploty jiţ +28 ºC. 27. je +29 ºC a
28, 5. je 30 ºC. Konec měsíce deštivý.
Červen: chladno, zataţeno a prší. Aţ 3. 6. je přes den +23º C. 5. června je
bouřka, +18 ºC. 6. 6. je +29 C. Od 7. do konce měsíce je počasí chladné,
přeháňky, zataţeno. Teploty od +12 C do +20 ºC. Na tento letní měsíc je zima.
Červenec: začíná špatným počasím. Dešťové přeháňky, +18 ºC. Od 3. 7. se
vyjasňuje a teploty stoupají na +27 ºC. 7. 7. aţ +29 C. 8. 7. je ráno mlha +10
ºC, přes den +22 ºC, toto trvá do 13. 7 a začíná se oteplovat, do 29. 7. jsou
teploty +29 ºC aţ +30 ºC. Do konce měsíce ochlazení a přeháňky. Teploty +15
ºC - +23 ºC.
Srpen: pokračuje chladnějším počasím, přes den je +22 ºC do 5. srpna. 6. 8. prší.
Deštivo trvá aţ do 10. srpna. Od 10. 8. je oteplení, uţ 12. 8. je teplota +27 ºC.
Teploty trvají do 15. 8., kdy je +31 ºC. Od 16. je zataţeno a prší. 21. je +25
ºC. Tři dny je pěkně. Od 25. 8. chladněji, teploty do konce měsíce kolem +20 ºC.
Září: teploty okolo +20 ºC, nejvýše však +24 ºC. Od 3. prší, deštivé počasí trvá
do 10. 9. Nadále teploty +16 ºC aţ +20 ºC, večer +10 ºC. 17, 9. ještě prší,
+12 ºC. Od 18. nastává zlepšení, slunečno a přes den je aţ +25 ºC, toto trvá do
22. 9. 24. je slunečno +22 ºC. Do konce měsíce jsou teploty okolo +19 ºC.
Říjen: začíná pěkným slunečným počasím, Teploty jsou niţší, +19 ºC. Od 7. 10.
je pěkné počasí, ale chladnější, s ranními mlhami. Přes den +11 ºC. 12. 10. je
silný vítr, +15 ºC. Od 14. 10. prší. Do 24. 10. teploty +10 ºC - +13 ºC.
Ranní teploty od 0 ºC aţ po -1 ºC. 28. je mlha, teplota +1 ºC. Koncem měsíce
slunečno, ale chladno.
Listopad: začátkem měsíce teploty +4 ºC aţ +6 ºC, chladno. Od 5. do 11. 11.
přeháňky a prší, teploty +3 ºC. Na Martina 11. ráno nachumelilo, sněhu je
poprašek. 13. aţ 15. 11 chumelí. 16. uţ mrzne, -6 ºC aţ do 19. 11. 20. je

oteplení +1 ºC, je hrozná ledovatka na silnici. 22. – 23. 11. je +2 ºC - +4ºC.
Sněhu je málo. 28. je ráno -8 ºC. 29. chumelí.
Prosinec: sněhu je poprašek, na rybníku led drţí, teplota 0 ºC. 2. prosince je oteplení
+4 ºC a taje. 3. 12. je +7 ºC a je pěkné počasí. 4. prosince je +9 ºC a 5. uţ
+10 ºC. Je bez sněhu. 6. 12. je vítr, teplota +8 ºC, přes den, večer +4 ºC. Od
12. prosince nadále teplo, ale deštivo +6 ºC. Do 24. prosince teploty +5 ºC - +3
ºC. Sníh není. Na první svátek vánoční je přes den 0 ºC. 26. 12. je teplota +2
ºC a deštivo. Od 26. 12. do 29. 12. jsou teploty +3 ºC a deštivo. Koncem
měsíce od 29. do 31. 12. začíná mrznout a to na -4 ºC aţ -5º C. Sněhu je jenom
poprašek.
Poměry lidopisné
Narození
Schejbal Aleš se narodil 2. dubna 1985 v Náchodě manţelům Schejbalovým č.
33.
Úmrtí
Zákravský Jan z č. 4, zemřel dne 16. září 1985 ve věku 88 let.
Svatby
Čečetka Miroslav, Vršovka č. 9 – Hartmanova Marcela, Val č. 77, byli oddáni
6. července 1985.

Petruţelka Jaroslav, Vršovka č. 11 – Dašková Jana, Vršovka č. 23, byli oddáni
24. října 1985
Počet obyvatel
V naší obci je 124 občanů.
Přistěhování
Marcela Čečetková, rozená Hatmanová, z Val č. 77 do Vršovky č. 9.
Odstěhování
Letošního roku tj. 1985, se nikdo neodstěhoval.

Ve výkonu vojenské základní sluţby je Josef Kňourek č. 17.

Zápis letošního roku, tj. 1985, je psán od strany 351 (zde str. 152) a končí na
straně 372 (zde str. 157).
Zápis provedl Marek

Rok 1986
Letošním rokem vstupujeme do osmé pětiletky a proto i naše malá obec se zapojila do
práce. Vytyčila si ne malý úkol, zhruba dokončit výstavbu jiţ rozpracovaného díla
vodovodu. I kdyţ to nebyl úkol malý. Jednalo se o poměrně vysokou investici, celková
hodnota díla má dosáhnout dva a půl milionů korun. Plán na letošní rok bylo
prostavět celkem 411 000 korun. Tento byl nejen splněn, ale byl překročen. Bylo
prostavěno 690 000 korun. Od začátku výstavby, tj. roku 1985, kdy vlastně se
začalo s vlastní stavbou, bylo celkem prostavěno 1 milion 700 000 korun. Závazek
na počest voleb, které mají letošního roku v naší obci proběhnout, je odpracovat celkem
3 500 hodin. Tento závazek byl nejen splněn, ale vysoce překročen, bylo odpracováno
7 000 hodin. Závazek byl, ţe sloţky Národní fronty odpracují 1 000 hodin zdarma
a občané 2 500 hodin. Byla vybudována šachta za Svatuškovy a připojeno 26
vodovodních přípojek občanům obce. Na příští rok zbývá dodělání tří přípojek.
Na výstavbě vodovodu, ţe dochází k jeho dokončení, se podílí především firma
Vodovody a kanalizace VČVAK Náchod, která hlavní práce prováděla. Také
JZD Pokrok Bohuslavice má velké zásluhy na dokončení díla. Ne malou měrou se
podílí místní národní výbor, předseda s. Rydlo a občané Vršovky. Ne kaţdá obec se
můţe pochlubit s tak velkou a náročnou akcí.
Volby
V květnu se konaly v obci volby do místního národního výboru. Musím se ještě zmínit,
co těmto volbám ještě předcházelo Dne 24. dubna 1986 se v budově MNV konala
předvolební schůze. Účast byla poměrně vysoká. Byli přítomni téţ poslanci z ONV

z Náchoda a za JZD s. ing. Jirásek. Občané byli obeznámeni s navrţenými
kandidáty na poslance.
Kandidáti NF
1. Květa Hromádková, č. 19, 33 roků, člen JZD
2. Danuše Vokatá, č. 40, 37 roků, laborantka
3. Marie Rydlová, č. 45, 39 roků, dělnice
4. Helena Svatušková, č. 55, 27 roků, prodavačka
5. Václav Schejbal, č. 33, 25 roků, údrţbář
6. Josef Rydlo, č. 45, 42 roků, seřizovač
7. Jaroslav Tobiášek, č. 40, 71 roků, důchodce
8. Václav Hromádko, č. 19, 37 roků, člen JZD
9. Jaroslav Svatuška, č. 55, 37 roků, montér
10.
Karel Šichan, č. 44, 71 roků, důchodce
11.
Jan Zákravský, č. 7, 28 roků, člen JZD
Předvolební schůze
Na této předvolební schůzi byly dány dvě připomínky. Ta první s. Marek se jednala,
aby do Vršovky jezdil autobus pro pracující v Novém Městě a okolí. Jezdí jenom
v zimních měsících ráno před pátou jako posila, ale jenom do Nového Města a zpět uţ
nejezdí. Připomínka byla, aby jezdil celý rok, ale ne jenom do Nového Města, ale
také zpět. Odpověď, kterou nám ČSAD dalo, byla špatná, ţe nejsou autobusy a
není nafta. Jako druhá připomínka, kterou měl předseda s. J. Rydlo, aby byly
provedeny krajnice na cestě ke Spem. Na tuto akci byla dána částka 33 000 korun.

Bude zařazena v neinvestiční akci v roce 1987. JZD půjčí dopravní prostředky,
nechá zdarma písek. MNV zajistí naftu a poţárníci zajistí brigádnickou pomoc.
Volby se konaly 23. a 24. května 1986 v budově MNV ve Vršovce. Počet voličů
ve Vršovce je 91.
Volební komise: s. J. Matejsek, s. K. Hromádková, s. J. Rousek a s. ing.
Jirásek.
Koordinační komise: s. L. Marek, s. P. Sychrovský, s. J. Čečetka a s. J.
Tobiášek.
Volby proběhly se 100% účastí našich voličů, takţe všech 91 voličů odevzdalo svůj
hlas kandidátům Národní fronty.
Dne 19. června 1986 se konala ustavující schůze MNV ve Vršovce. Jako
předseda MNV Vršovky byl zvolen s. Josef Rydlo č. 45.
Jako tajemník MNV ve Vršovce byla zvolena s. Danuše Vokatá č. 40.
Komise MNV
Komise KOVP
Předseda: Hromádko Václav č. 19
Členové: Tobiášek Jaroslav č. 40, Schejbal Václav č. 33, Přibyl Jaroslav č. 5,
Marek Ladislav č. 51
Komise finanční stavební
Předseda: Svatuška Jaroslav č. 55
Členové: Zákravský Jan č. 7, Hromádková Květa č. 19, Rousek Josef č. 33,
Sychrovský Pavel č. 21

Komise kulturní sociální
Předseda: Šichan Karel č. 40
Členové: Rydlová Marie č. 45, Svatušková Helena č. 55, Čečetková Miroslava
č. 25, Matejsková Marie č. 4
Brigády akce Z
Byl zhruba dokončen vodovod. Brigádně bylo provedeno vybetonování rozvodné šachty
vodovodu za Svatuškovy č. 55. tato šachta dala nejvíce práce, protoţe i po
vybetonování prosakovala voda. Musela být provedena izolace ipou a znovu,
obetonování vnitřních stěn šachty.
U Zákravských č. 7 byl upraven břeh. Při sázení lesních stromků bylo odpracováno
300 hodin. Z nepřístupných ploch bylo odevzdáno 450 metráků sena. Ţeleza byl
plán odevzdat 46 metráků, odevzdáno bylo 100 metráků. Naše mládeţ odpracovala
120 hodin na akci 7. Bylo provedeno opravení veřejného osvětlení obce, A zakoupen
nový zesilovač rozhlasu za 10 000 Kčs. Na akci Z byl plán prostavět 411 000
Kčs, prostavěno bylo 690 000 Kčs. Na vodovodu bylo zdarma odpracováno
3 600 hodin. Celkem bylo našimi občany odpracováno 7 000 hodin.
Bývalá budova, která se dříve pouţívala jako garáţ hasičské stříkačky a uskladnění
věcí hasičského sboru. Po postavení budovy MNV byla budova nevyuţitá a chátrá.
V dnešní době má tuto pronajatou s. Vokatý jako garáţ a s této platí poplatky. Proto
rada MNV rozhodla, ţe se musí opravit. Byly zakoupeny prkna a v září 1986 byla
provedena oprava střechy. Tašky byly odvezeny a střecha byla opravena. Tuto akci
brigádnicky provedli s. Vokatý, s. Vajsar z č. 24 a předseda s. Rydlo.
Vítání občánků

Dne 19. října 1986 bylo v budově MNV ve Vršovce vítání nového občanka do
ţivota. Toto slavnostní přivítání uskutečnila komise SPOZ a svaz ţen. Přivítání se
účastnili naši pionýři, kteří přednesli básničky. Předseda s. Rydlo a tajemnice
MNV s. Vokatá přivítali Martina Drahoráda, syna manţelů Blanky a
Jaroslava Drahorádových z č. 17. Byl proveden zápis do pamětní knihy.
Kultura 1986
Knihovna, kterou vede s. Vaňková z čp. 44. Bylo letošního roku zapůjčeno 530
knih občanům obce.
Letošním rokem 1986 bylo celkem 57 kulturních akcí, kterých se účastnilo 819
občanů obce.
Leden: přednáška „Střídmě od bohatého stolu“ přednášela MUDr. Vohejnová,
30. 1., účast 26 občanů. Kurz lyţování, celkem 6x, účast 26 občanů.
Únor: karneval na ledě 16. 2. 86, účast 28 dětí, 10 dospělých. Přednáška k výročí
února s. Rydlo 24. 2. 1986.
Březen: oslava MDŢ 1. 3. 86, účast 11 ţen. Přednáška „Svět revoluce proces.
s. Rydlo 10. 3. 86, účast 20 občanů. Přednáška o Japonsku Ing. Čermák 11.
3., účast 35. Návštěva div. představení v Černčicích 28. 3. 86, účast 13 dětí.
Duben: hovory s mládeţí „Bejvávalo“ 3. 4. 86, účast 15 dětí a 5 dospělých. 1
denní zájezd do NDR, 16. 4. 86, účast 11 občanů. Výstava knih k výročí letu do
vesmíru, 18. 4. 1986.
Květen: lampionový průvod a pálení mírových ohňů 2. 5. 86, účast 15 dětí a 10
dospělých.

Červen: dětský den 1. 6. 86, účast 20 dětí a 6 dospělých. Branné cvičení 29. 6.
86, účast 12 dětí a 5 dospělých. Zájezd pro děti na Slapy a Konopiště, 30. 6.
86, účast 24 dětí, 9 dospělých.
Červenec: zájezd na Slovensko a to 17. – 20. 7. 86, účast 6. Zájezd do Jaroměře
na cirkus Humberto 30. 7. 86, účast 5 občanů. Zájezd pro důchodce do Ţiliny
30. 7. 86 aţ 2. 8. 86, účast 5 důchodců.
Srpen: Zájezd do Čes. Budějovic, 24. aţ 25. 8. 86, účast 6 občanů.
Září: rozloučení s prázdninami 1. 9. 86, účast 20 dětí a 5 dospělých. Branné
cvičení 19. 9., účast 19 dětí a 7 dosp. Přednáška Ochrany veř. pořádku dr. Kain,
28. 9. 86, účast 15. Pouštění draků 29. 9., účast 21 a 6. Zájezd pro důchodce
do Znojma 27. 9. 86 aţ 28. 9. 86, účast 5 důchodců
Říjen: výstava knih 1. 10. 86, účast 24. Zdravotní přednáška „Za záchranu
lidského ţivota“ 6. 10., účast 23 občanů. Hovory s mládeţí „Toulky Prahou“ 10.
10., účast 20 dětí, 3 dospělý. Přednáška ochrana ţivotního prostředí 23. 10, účast
25. Pro důchodce toulky po Čechách 15. 10., účast 23. Oslava VŘSR
přednáška s. Rydlo, 24. 10., účast 27 občanů.
Listopad: přednáška o Španělsku Ing. Čermák 6. 11, účast 29 občanů.
Přednáška výročí nar. Klementa Gottwalda 7. 11., účast 23 občanů. Zdravotní
přednáška „Akupunktura“. MUDr. Ţďára 27. 11., účast 24.
Prosinec: vánoční besídka 12. 12. 1986, účast 24 dětí, 10 dospělých. Posezení
nad kronikou 18. 12., účast 18 občanů
Ţivotní prostředí
Jiţ i v naší malé obci poslední roky začínáme poznávat, co je to chemizace a to
nadměrné práškování polí. Deště zapříčiňují, ţe voda, která chemikálie z polí

splachuje, tyto se dostávají do povrchových pramenů a zamořuje studny s pitnou vodou.
V naší obci uţ asi ani jedna studna není nezávadná. Tato voda obsahuje dusičnany.
V květnu byl za silného větru proveden postřik polí. Postřik zasáhl stromy v plném
květenství a způsobil škodu na zahrádkách s. Vokatého, Matejska, Hrudíka a
poškodil i třešňovou alej MNV. Škoda byla hlášena a odborná komise škodu
potvrdila. Občané i MNV odškodnila st. pojišťovna.
Spadem kyselých dešťů stromy v lese usychají, nejvíce je to vidět na borovicích, jehličí
hnědne. A to nemluvě o lesní zvěři, ta je na tom nejhůře. Je ničena mechanizací na
polích a za druhé postřiky. Koroptve ty uţ v okolí nejsou vůbec. Baţantů je vidět jiţ
velice málo a totéţ zajíců, před pár roky jich tu bylo ještě spousta. Ještě tak je vidět
srnčí, ale jak dlouho potrvá, neţ dopadne také tak. Za pár roků se budou děti dívat
na tuto zvěř jen na obrázky ve škole.
JZD Pokrok
Rostlinná výroba
Tohoto roku se kolem Vršovky pěstovalo obilí. V průběhu druhého čtvrtletí byly
střediskem rostlinné výroby dokončeny jarní práce. Dodrţováním agrotechnických
opatření bylo nutno zabezpečit plánovanou výrobu obilovin. V důsledku nepříznivého
počasí v zimním období 1985 – 1986 bylo přeseto 77 ha ozimého ječmene a 176 ha
ozimé pšenice. Na základě inventarizace ihned po ukončení zimního období bylo
provedeno negenerační hnojení LAV, aplikován Retacel na zhuštění porostu.
V průběhu vegetace podle rozborů rostlin v laboratoři ACHP Česká Skalice bylo
prováděno hnojení LAV a Dam 390.
Velký problém byl se zaplevelením obilovin metlicí a svízelí. Hlavním důvodem je
nedostatek herbicidů a velké rezervy jsou v kvalitě chemické ochrany ze strany

ACHP. Také nízký příděl přípravků proti houbovým chorobám, které zdaleka
nekryjí potřebu na plochu obilovin JZD.
Ţně 1986
Ţně byly zahájeny koncem července. V měsíci září byla se zpoţděním dokončena
sklizeň obilovin. Druhá polovina ţní byla vzhledem k deštivému počasí a následně
k polehnutí porostů velmi obtíţná. Na plán 4 440 tun bylo vyrobeno 4 627 tun
obilovin při dosaţení výnosu 5, 17 t z hektaru.
Přehled sklizně obilovin v roce 1986
pšenice ozimá 338 ha, 1830 t, 5.41 výnos t/ha
pšenice jarní 9 ha, 29 t, 3. 22
ječmen ozimý 88 ha, 489 t, 5.55
ječmen jarní 435 ha, 2 150 t, 4.94
oves 25 ha, 129 t, 5.19
Ţivočišná výroba
Za první pololetí je moţno konstatovat zlepšení výroby, jak po stránce kvality, tak po
stránce kvality. Výroba mléka dodávka mléka je za první pololetí splněna a
překročena. V červnu bylo celé mnoţství mléka v 1. kvalitě. Přetrvávají ale problémy
s výrobou výběrového mléka. U tučnosti mléka byl rovněţ zaznamenán pokles ze 4,
13% v minulém roce na 4, 11% v letošním roce. Středisko splnilo výkony na 101%
v letošním roce a sníţilo překroční mzdové regulace v přímých mzdách na 4 tisíce Kčs.
Na úseku chovu prasat je situace nadále dobrá ve srovnání s pololetním plánem nebo
s loňským rokem. Narození selat je překračováno o 84 ks a odchov je vyšší o 128 ks
oproti plánu. Celková výroba je překročena o 11, 4 t při plnění všech intensifikačních
ukazatelů.

Na středisku Haly Vršovka desinfekční smyčka
Přezděním vstupní chodby dvěma příčkami, vybouráním a osazením dvou nových dveří
byla vybudována v rámci ozdravných opatření na halách ve Vršovce hygienická
smyčka. V rámci zdraví byl ještě zhotoven box pro rentgen. Na celou akci bylo
vynaloţeno 10 000 Kčs materiál, 2000 Kčs mzdový nákladů. Plán počítal
s celkovým nákladem 65 000 Kčs.
Energetika kravín Vršovka
Výrazné sníţení spotřeby o 16 000 kWh bylo dosaţeno v odchovně prasat provozem
instalovaného bojleru, jako kombinovaný. Původní elektrický je pouţit na Osíčku.
V prosinci 1986 bylo započato s oplocením budovy kravína ve Vršovce.
Počasí 1986
Nový rok začíná mírnou zimou.
Leden: sněhu poprašek, teplota -9 ºC, 2. teplota -4 ºC. 3. oteplení +1 ºC. Od
10. ochlazení -10 ºC. Dále nastává oteplení. 15. je +10º C. Od 16. ochlazení
a napadl sníh asi 30 cm. 19. oteplení +4 ºC. 23. prší. Konec ledna teploty +2
ºC aţ +5 ºC.
Únor: 1. je + 7ºC. Od 2. je ochlazení a chumelí, teploty jsou od -2 ºC do -13
ºC. 8. je -16 ºC. Mrazy začínají klesat na -10 ºC aţ -4 ºC. 14. jsou uţ jenom -2
ºC. Do 22. února -1 ºC aţ -5 ºC. 22. je -11 ºC. Mrazy trvají do konce měsíce.
Březen: začátek měsíce chladný, -2 aţ -5 ºC., sněhu asi 5 cm. Teploty +4 ºC aţ
+13º C. 23. března chumelí. 24. prší. Do konce měsíce +8 ºC.

Duben: začátek teploty +12 aţ +18 ºC. Teploty vystupují od 7 aţ na +22 ºC a
8. je 28 ºC. Od 10. je ochlazení -2 ºC. Od 16. dubna +17 ºC aţ +27 ºC.
Od 28. do konce je teplo.
Květen: Na první máj teplo, slunečno, +22 ºC. 2. května +25 ºC teplo. Od 4.
května do 24. se teploty pohybují do +23 do +25 ºC. 24. je bouřka a prší. Do
konce května ochlazení +9 ºC a přeháňky.
Červen: Začíná chladným počasím. Od 1. do 8 června chladno, přeháňky, teploty
+8 aţ +12 ºC. Od 9. je oteplení +24 ºC aţ +26 ºC do 27 června. Konec
června je chladněji, +21 ºC přes den.
Červenec: Začátkem měsíce slunečno a pěkně +30 ºC. 6. prší a nastává ochlazení
+18 ºC do 15. července. 15. +25 ºC a nadále je chladno aţ do 28. července, kdy
teplot vystoupají na +29 aţ +30 ºC.
Srpen: chladno +24 ºC. Od 2. je oteplení +27 aţ +30 ºC. Od 5. je ochlazení
a zataţeno. Teploty se pohybují od +24 ºC do +10 ºC. 17. je bouřka. Do konce
měsíce teploty +22 ºC aţ 12 C večer.
Září: chladno, přeháňky, teploty +12 aţ +18 ºC. 16. oteplení na +21 ºC. 17.
září prší. Do konce září se teploty pohybují od +18 do +22 ºC.
Říjen: 1. je +22 ºC slunečno. Od 3. do 17. října jsou teploty +17 aţ +19 ºC,
slunečno, večer +10 ºC. 19. října je vítr a počasí se kazí a prší. Teploty klesají na
+10 ºC. Toto počasí trvá do konce měsíce
Listopad: 1. je +9 ºC, rána chladná 0 ºC, 5. prší. Od 7. je slunečno, do 13.
teploty +13 ºC. 14. je mlha. Poměrně pěkné počasí trvá do 23. Od 24. jsou ranní
teploty +5 ºC přes den +8 ºC. 29. a 30. ochlazení, ráno -4 ºC, přes den +1 ºC.
Prosinec: 1. ráno mlha, pod nulou přes den +1 C. 2. jiţ -4 ºC, bez sněhu. 4. je +8
ºC. Od 8. do 13. přes den 0 ºC aţ -1 ºC. 14. je -4 ºC a chumelí. 15. je +11
ºC a od 16. začíná chumelit, ale taje, od 18. do 19 je teplo +5º C. 19. hustě prší

a je velký vítr, bouřka večer, silně chumelí. Od 22. začíná mrznout je -10º C, přes
den je -5 ºC a chumelí, sněhu je asi 10 cm. Od 27. oteplení, ale chumelí, sněhu 15
cm. Od 29. jsou teploty denní +5 ºC. Na silvestra sníhz úplně roztál, teplota +6
ºC.
Poměry lidopisné 1986
Svatby
Blanka Kňourková, Vršovka č. 17 – Jaroslav Drahorád, Veselice č. 49, byli
oddáni 1. 3. 1986 v Novém Městě n/Met.
Ivana Suchánková, Nové Město n/M. č 463 – Milan Rydlo, Vršovka č. 39,
byli oddáni 29. 3. 1986 v Novém Městě n/M.
Irena Roučková, Šonov č. 12 – Luboš Kylar, Vršovka č. 47, byli oddáni 13.
6. 1986 v Novém Městě n. M.
Dagmar Pecková, Nové Město n/M. č. 575 – Tomáš Kylar, Vršovka č. 47,
byli oddáni 27. 6. 1986 v Novém městě n./M.
Narození
Dne 24. 7. 1986 se narodil v Náchodě manţelům Blance a Jaroslavu
Drahorádovým syn Martin Drahorád z čp. 17.
Dne 1. 11. 1986 se narodil v Náchodě manţelům Janě a Jaroslavu
Petruţelkovým syn Pavel Petruţelka z č. 11.
Úmrtí

Čečetková Milada z čp. 25 zemřela ve středu 21. května 1986 ve věku 75 let.
Brichová Růţena z čp. 54 zemřela v neděli 30 března 1986 ve věku 86 let.
Odstěhování 1986
Khandl Eduard se odstěhoval z čp. 27 dne 29. ledna 1986 do Struhařova.
Rydlo Milan se odstěhoval z čp. 39 dne 7. dubna 1985 do Nového Města
n./Met.
Kylar Luboš se odstěhoval z čp. 47 dne 17. června 1986 do Šonova.
Přistěhování 1986
Drahorád Jaroslav se přistihoval do čp. 17 z Velké Jesenice, dne 4. března 1986.
Rada Miroslav se přistěhoval do čp. 15 z Týniště n/Orlicí, dne 14. února 1986.
Radová Jaroslava se přistěhovala, do čp. 15 z Týniště n/Orlicí, dne 25. září
1986.
Vojenská sluţba 1986
Petr Rydlo z čp. 39, Josef Kňourek z čp. 17, Luboš Hojný z čp. 27
Počet obyvatel
Letošního roku má naše obec celkem 124 obyvatel. Z toho 56 obyvatel je do 35 let,
23 obyvatel je starších 65 let.

Zápis letošního roku 1986 je psán do strany 373 (zde str. 158) a končí na straně
394 (zde 163).
Zápis provedl Marek

Kronika Vršovky 1926 – 1986
Tato pamětní kniha Vršovky byla zaloţena v roce 1926. Jako první kronikář byl
řídící učitel zdejší školy Karel Breiter. Začíná tuto psát 1. ledna 1926. Kroniku
píše do roku 1934, kdy odchází na jinou školu. Po odchodu řídícího učitele Breitera
byl zvolen kronikářem Václav Rydlo st. čp. 31. ten však po několik let nenapsal ani
řádku. V roce 1942 byla kronika okupanty odebrána a odvezena do Prahy.
Koncem války v roce 1945 ji přivezl z Prahy bývalý student práv Bohuslav
Sychrovský čp. 21. V roce 1946 pokračuje v psaní nový řídící učitel školy Jidnřich
Vídeňský. Po uzavření místní školy pro nedostatek dětí odchází řídící učitel Vídeňský
31. srpna 1946. Kroniku měl psát Václav Lukášek z čp. 45. Ten však funkci
nepřijal a proto nenapsal ani řádek. Ale v roce 1951 se ujímá psaní Libuše
Šintáková, píše do roku 1953. Od roku 1953 do roku 1957 píše Josef Pitaš
z čp. 20. V roce 1976 se ujímá psaní Ladislav Marek čp. 51. A tuto píše do

ukončení do roku 1986. K této kronice je téţ vedena fotografická příloha a to od
roku 1981.
V této kronice je zachyceno mnoho zajímavého za šedesát let ţivota místních obyvatel
Vršovky. A přeměna této malé obce.
Vršovka 10. února 1987
Zapsal kronikář obce Marek Ladislav

