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Úvod
bec Vršovka leţí v podhoří orlickém mezi údolími řek Metuje a
Zlatého potoka. Na obecní silnici spojující Spy, Vršovku a Černice. Vršovkou protéká potok
zvaný „Rejka“, který se vlévá do Zlatého potoka a dále do Orlice. Nadmořská výška je 354
metrů. Číslovaných domů je 55, ale některé jsou zbořeny. Některé jsou pouţívány k rekreaci.
V letošním roce tj. 1987 má obec Vršovka 119 obyvatel. Pole okolo Vršovky jsou křemenitá
a vespod jsou písečná. Strana k obci Spy je chladnější a pole jsou tam mokrá. Pole
obhospodařuje JZD „Pokrok“ v Bohuslavicích, pod které Vršovka patří. Kravín je
za Kňourkovi č.17 a odchovna prasat je v bývalém pístníku na „Pustince“. I kdyţ Vršovka
měla pitné vody vţdy dostatek, byla v dnešní době převáţně závadná obsahem dusičnanů.
V roce 1985 aţ 1987 byl zaveden vodovod z globusu ze Spy pro celou obec a JZD. Uprostřed
obce je né velký rybník pouţívaný jako poţární nádrţ a občanům obce na máchání prádla.
U rybníka byla občany vybudována čekárna a otočka autobusu. Proti čekárně je budova
MNV. Obchod Jednota, kde se prodávají občanům potraviny je v bývalé škole č.44. Všechny
cesty po Vršovice jsou jiţ v dnešní době vyasfaltované. Dá se říci, ţe lidé jsou zde skromní,
ale pracovití. Upravují si svoje domky a okolí. Převáţně občané pracují v JZD a průmyslu
v Novém Městě nad Metují a okolí. Předsedou místního národního výboru je s. Josef Rydlo
z č. 45.

Rok 1987
ačínám psáti tuto kroniku v době, kdy ve světě dochází ke
sniţování jaderné raketové výzbroje. A v naší republice k přestavbě našeho národního
hospodářství, přestavba by měla zlepšit ţivotní úroveň obyvatelstva. Jinak tento rok se ve
Vršovce nic mimořádného nestalo. Byl dodělán vodovod. Dne 18. 6. 1987 byl předán
obyvatelům Vršovky do uţívání. Na slavnostní schůzi MNV předal ho s. Prušinovský
z Náchoda. Také bylo předáno čestné uznání za druhé místo v socialistické soutěţi národních
výborů a odměnu 10.000 Kčs. Toto ocenění předala s. Kříţová místopředsedkyně ONV
z Náchoda. Také byl provedeny úpravy po vodovodu. Asfaltem byly zadělány překopy přes
cestu. Na akci Z byla vytvořena hodnota díla 90.000 Kčs. JZD dodalo asfalt na opravu cesty a
tím došlo k úspoře 14.000 Kčs na akci Z. Tímto bylo splněno usnesení ONV Náchod
týkajících se výstavby na akci Z. Na akci Z vodovod bylo odpracováno 5.330 hodin zdarma
z toho mládeţi 2.630 hodin.
Na pomoc v zemědělství bylo odpracováno občany obce 1.900 hodin. Na pomoc
v lese bylo odpracováno obč.obce 1.420 hodin.
Sloţky národní fronty provedly sběr starého ţeleza. Bylo sebráno 42 q. Se no bylo
sklizeno z nepřístupných ploch 495 q.
Dne 14. září byla proveden brigáda a to pokládání trub kanálu od Jarkovských č.12
k Radovým č.15. Jímky kanálů byly vybetonovány.

1887 – 1987
ak je psáno ve staré pamětní knize, byl sbor dobrovolných hasičů ve
vršovce zaloţen 13. března 1887 a prvním velitelem byl pan Jan Frinta z č. 1 a náměstkem
pan Václav Dašek z č. 23. Stanovy místního sboru byly schváleny 15. dubna 1887.
Na výroční členské schůzi bylo rozhodnuto, ţe stoleté výročí sboru se musí oslavit.
Pro tuto slavnostní příleţitost bylo zakoupeno prase od JZD „Pokrok“ Bohuslavice. Dne 19.
září 1987 byla tato slavnost provedena. Konala se u lesa za Rydlovi. Prase bylo opečeno a pro
místní občany s občerstvením podáváno. Této slavnosti ze zúčastnilo 40 občanů.

Předseda: Čečetka Josef č. 25
Velitel: Zákravský Václav st. č.7
Pokladník: Sychrovský Pavel č. 21
Jednatel: Hofman Josef č.43
Referent preventivní: Zákravský Jan č. 7
Letošního roku je celkem 28 členů. Tohoto roku poţárníci nemuseli zasahovat při
poţáru, ale pomáhali při záplavě v měsíci červnu postiţeným občanům.
Jelikoţ poţární staré hadice praskaly, darovalo JZD hadice a nástavce na hydrant.

Byly zakoupeny 2 kusy kontejneru 5 m³ v ceně 25.000 Kčs a dovezeny z Frýdku
Místku, doprava byla provedena ČSAD. Po dohodě s JZD provedou naši občané s. Zákravský
a s.Vokatý zakrytí těchto kontejnerů víky. MNV zaplatil JZD za provedení této práce 5000
Kčs. Po zhotovení této úpravy budou předány k uţívání občanům v obci. Odvoz bude
zajišťovat dle dohody JZD.

1. Frintovi
2. Chaloupka
3. Dohnalová
4. Matejskovi
5. Přibylovi
6. Valáškovi
7. Zákravský
8. Rydlovi
9. Čečetkovi
10. Neobydleno
11. Petruţelkovi
12. Neobydleno
13. Chaloupka
14. Svatuškovi
15. Radovi
16. Tošovská
33. Rouskovi

17. Kňourkovi
18. Sychrovský
19. Hromádkovi
20. Pitaš
21. Sychrovský
22. Hůlka
23. Daškovi
24. Vaisarovi
25. Čečetkovi
26. Neobydleno
27. Hojná
28. Neobydleno
29. Zbouráno
30. Zbouráno
31. Doleţalovi
32. Smolová
44. Prodejna

34. Štaubertová
35. Neobydleno
36. Neobydleno
37. Neobydleno
38. Neobydleno
39. Rydlovi
40. JZD bytovka
41. Švorcová
42. Neobydleno
43. Hofmanovi

45. Rydlovi
46. Hojný
47. Kylarovi
48. Chaloupka
49. Chaloupka
50. Chaloupka
51. Markovi
52. Chaloupka
53. Chaloupka
54. Brych
55. Svatuškovi

.

Vysvětlení k popisným číslům
2. Tato chaloupka je p. Frinty č.1.
10. Na Hluboké majitel p. Rydlo z Nového Města nad Metují.
12. Tento byl Jarkovských, dříve zde byl obchod. Dnes rod. Šichanových.
13. Slouţí k rek. účelům Ţilíkova z Nového Města nad Metují.
24. Rouskovo č. 33.
30. Postavená chata k rekreaci Lukáškovi Nové Město nad Metují.
36. Bývalá hospoda u Lacinů. V dnešní době slouţí k rekreaci Fialovi z Prahy.
28. Ţilíkovi z Nového Města, slouţí k rekreaci.
35. Černý z Broumova, rekreační ob.
37. Matoulkovi, k rekraci syn z Prahy.
38. Šíbovi, nyní k rekreaci dcera a manţel Sádovský z Dobrušky.
40. Bytovka JZD. Zde bydlí čtyři rodiny a to: rodina Vokatá, rodina Rudíkova, Galovi a
Tobiáškovi.
42. K rekreaci Praţáci.
44. Prodejna. Zde bydlí rodina Vaňkova a Šichanovi.
48. Chaloupka Rydlova č. 8
49. Chaloupka Tošovských č. 16
50. Chaloupka Kňourkových č. 17
52. Chaloupka Sychrovských č. 21
53. Chaloupka Daškových č. 23
13. Chaloupka zbořena.

Knihovnu, která je v budově MNV vede paní Vaňková z č. 44. V letošním roce si 29 čtenářů
vypůjčilo celkem 1.200 knih.

Děti z Vršovky dojíţdějí do školy do Černic a do Krčína Nové Město nad Metují. Ráno o půl
osmé autobusem. A zpět z Černic pěšky, protoţe autobus nejede.
Hromádková Ivana
Hromádková Hana
Hromádková Jana
Sychrovský Daniel
Sychrovský Pavel
Sychrovský Aleš
Čečetka Libor
Čečetková Renata
Vokatý Petr
Hrudíková Ivana
Hrudíková Marcela
Vaňková Petra
Svatušková Helena
Svatuška Jaroslav
Vokatý Miloš
Zákravská Markéta

č.19
č. 19
č. 19
č. 21
č. 21
č. 21
č. 25
č. 25
č. 40
č. 40
č. 40
č. 44
č. 55
č. 55
č. 40
č. 7

Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
Černčice
Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
Černčice
Nové Město nad Metují
Černčice
Černčice
Černčice
Černčice
Černčice

Do základní školy dochází 16 dětí.

Matejsková Lenka č. 4, učí se jako prodavačka v SOU Broumov
Rousek Josef č. 33, učí se jako obráběč kovů v ZTS Nové Město nad Metují
Hrudník Jiří č. 40, učí se jako ţák v učilišti Ţivočišné výroby Police
Vokatý Pavel č.40, učí se jako galvanizér v Ledči nad Sázavou
Rydlo Radek č. 45, učí se jako strojní mechanik v ZTS Nové Město nad Metují

V letošním roce odchází do důchodu p. Boţena Šichanová. Paní Šichanová
vykonávala funkci vedoucí prodejny 013 ve Vršovce 31 let. V letošním roce 1987 oslavila p.
Šichanová své 66 narozeniny. Na její místo přichází p. Marie Matejsková z č. 4, která
pracovala v prodejně maso a uzeniny v Novém Městě nad Metují.

T

aké bych se chtěl zmínit o některých maloobchodních cenách výrobků prodávaných

v letošním roce 1987 v obchodech potraviny.

Chleba 2 kg
Rohlík
Houska
Mouka 2 kg: hrubá
polohrubá
hladká výběr
Pivo bez lahví: 10º
11º
12º
Máslo 1 250 g
Šťáva - malinová 1 l
citrónová 1 l
lesní směs 1 l
Maso: bůček 1 kg
Vepřová kotleta 1 kg
Hovězí zadní 1 kg
Hovězí přední 1 kg
Kýta bez kosti 1 kg
Kuře 1 kg
Kachna 1 kg
Husa 1 kg
Čaj: indický 60 g
pigi čaj 30 g
Cigarety: sparty balíček
petry balíček
start
mars
clea

5,20 Kčs
0,40 Kčs
0,40 Kčs
7,60 Kčs
9,80 Kčs
8,40 Kčs
2,50 Kčs
3,- Kčs
4,70 Kčs
10,- Kčs
10,- Kčs
9,. Kčs
10,- Kčs
20,- Kčs
37,- Kčs
46,- Kčs
17,- Kčs
60,- Kčs
30,- Kčs
31,- Kčs
32,- Kčs
15,- Kčs
8,50,- Kčs
14,- Kčs
9,- Kčs
4,- Kčs
5,- Kčs
7,- Kčs

Krystal 1 kg
Moučka 1kg
Kostkový 1kg
1. litr mléko obyčejné
1. litr mléko plnotučné
Limonády bez lahví:
kofola
coca-cola
Tonik
Máslo 2 250 g
Salám: český 1 kg
polský 1 kg
poličan 1 kg
šunkový 1 kg
turistický 1 kg

7,30 Kčs
7,30 Kčs
8,- Kčs
2,- Kčs
3,10 Kčs

2,20 Kčs
4,20 Kčs
2,- Kčs
8,- Kčs
30,- Kčs
30,- Kčs
110,- Kčs
60,- Kčs
60,- Kčs

Víno: bílé
červené

28,- Kčs
34,-Kčs

Káva zrnková: 100 g
75 g

24,- Kčs
18,- Kčs

Alkohol: rum tuzemský 0,5l 50,- Kčs
vodka finská 0,7l 130,- Kčs
brandy sloviňák 0,7l 71,- Kčs
meruňka
0,5l 42,-Kčs

Gratulace k významnému ţivotnímu jubileu celkem 13.
Svatební gratulace 2.
Úmrtní kondolence 2.
Písemná gratulace k 50. narozeninám. 1.
Gratulace ţenám starším 70 let k MDŢ (písemná) 9.
A 58 kulturních akcí, kterých se účastnilo celkem 835 občanů.

ulturní akce ve Vršovce v roce 1987
Karneval na sněhu 40 dětí a dospělých. 7 kurzů pletení.
Celkem proběhlo jedenáct přednášek na téma: Choroby cév, Současné problémy
mezinárodních vztahů, únorové vítězství, aktuální otázky svět. Výchovy, o Mexiku, o
Taškentu pro důchodce, o OSNP, politika současná, mezinárodní, o Indií, k výročí VŘSR, pro
důchodce.
Zájezdy: do NDR 5 osob. 2 denní zájezd do Moravského Krasu 28 dětí, 8 dospělých. 4
denní zájezd do Vysokých Tater 8 osob. Pro důchodce na Šumavu 7 osob, do Prahy 8 osob.
Divadlo: představení pro děti v Pardubicích „Tri království“, představení div.
v Černčicích.
Hovory s mládeţí: setkání nad knihou, o Sibiři.
Ţeny tajný výlet: na kolách celkem 18 ţen.
Děti: branné cvičení 25 dětí, lampiónový průvod, mírový oheň 25 dětí. Soutěţ,
pouštění draků 26 dětí, rozloučení s prázdninami 42 osob.
100 let hasičů: účast 40 občanů. Výstava knih díla za SSR 20 osob. Společný večer
pro důchodce v Bohuslavicích účast 17 důchodců.

D

ne 5. července ráno se podařilo našemu občanu Janu Hrudíkovi z č.40 dobrý

úlovek. Ulovil na přehradě Rozkoš u Skalice a to kapra, který váţil 12 kilo, a měřil 50
centimetrů. Viz příloha kroniky 1987.
Letošního roku 1987 dne 5. 7. bylo sehráno fotbalové utkání na hřišti u Brychových č.
54. Toto se hrálo odpoledne, ţenatý proti svobodným. Tento zápas skončil 3:4 ve prospěch
svobodných. Viz příloha kroniky 1987.

Na plenární schůzi konané dne 18. června 1987 v budově MNV byly předsedovi a
všem občanům předány staré knihy a dokumenty o Vršovce. Tyto slavnostně předal dr.
Bohuslav Sychrovský z Prahy. Dr. Sychrovský, doktor práv, je rodák z Vršovky z č. 21.
Tento zachránil a dovezl kroniku z roku 1926, která byla sebrána Němci v roce 1945. V roce
1946 tuto dovezl zpět do Vršovky. Tato kronika byla dopsána v roce 1986. Viz příloha
kroniky 1987.
Nejvyšší a nejniţší teploty v roce 1987. Největší mráz byl v lednu – 25ºC. Největší
teplo bylo v červenci + 33ºC. V prosinci byla teplota přes den aţ +13ºC.

Zima tohoto roku byla dlouhá a tuhá. V lednu dosahovaly mrazy aţ – 25 ºC. Sněhu
bylo třicet aţ padesát centimetrů. Pustinka byla zavátá. Silniční sluţba a JZD museli
prohrnovat. Dne 16. ledna ani nepřijel autobus. Takţe pracující museli do Černčic pěšky.
V únoru bylo mírné oteplení, ale mrazy byly od -6 ºC do -10 ºC. Začátkem března mrazy
trvají a to od -10 ºC do -13 ºC. 13. března je ještě -12 ºC. A 21. března chumelí. 23. března
sníh roztál a začalo oteplení na +5 ºC. Teploty se pohybují +3 ºC aţ +10 ºC. V dubnu jsou
teploty +1ºC aţ +15 ºC, měsíc duben je chladný. Ke konci měsíce oteplení aţ +21 ºC. Květen
je téţ chladný a často prší a jsou přeháňky. Teploty ráno +10 ºC, přes den +16 ºC. Od 11.
května do 15. května je +25 ºC. V červnu jsou časté bouřky. Dne 15. června záplavy a prší a
je chladno. Koncem června teplo a slunečno, teploty +26 ºC aţ +27 ºC. 30. června je na slunci
+32 ºC. Do 8. je pěkně, od 9. července ochlazení a prší. Jsou časté bouřky. Koncem července
je chladno +14 ºC a ţ +23 ºC. V srpnu začátkem +17 ºC aţ +10 ºC. Největší teplo v tomto
měsíci +27 ºC bylo 18. srpna. Oteplení aţ koncem měsíce +27 ºC do 25. Od 26. chladno a
přeháňky. Srpen teploty nad +10 ºC do 17 ºC, zataţeno a mlhy. Koncem srpna oteplení, 24. je
přes den +30 ºC a 25. je +26 ºC. Dále ochlazení aţ do konce srpna +15 ºC. Podzim byl teplý a
suchý. V září teploty +21 ºC aţ +24 ºC, slunečno. Říjen přes den +16 ºC aţ +18 ºC. Od půli
října ochlazení +3 ºC aţ +7 ºC. 27. je ranní teplota -1 ºC, přes den +3 ºC. 31. ráno je -4 ºC.
Listopad teploty ranní +5 ºC, přes den +8 ºC, mlhavo a mrholí. Do konce měsíce je přes den
+5 ºC aţ +8 ºC. Prosinec 1. je ráno +2 ºC přes den, taktéţ beze sněhu. 3. je -1 ºC, večer -3 ºC.
Od 8. prosince začíná mrznout -8 ºC,přes den -2 ºC, večer je -11 ºC. Od 11. je oteplení přes
den +1 ºC, večer -3 ºC. 12. aţ 16. prosince teploty -4 ºC. 17. prosince další oteplení a je velké
náledí, autobusy nepřijely. Od 17. je +3 ºC, přes den +6 ºC , prší a sníh roztál. Od 20. jsou
teploty nadprůměrné a to +5 ºC aţ +8 ºC. 29. je teplota +13 ºC, slunečno. Do konce, tj. do 31.
prosince je teplo, přes den +8 ºC a večer +6 ºC, přes den většinou zataţeno.

Dne 15. června 1987 začínal tento den jako kaţdý jiný obyčejný den, ale přece pro
některé občany obce zůstane zapsán v paměti ještě mnoho roků. I kdyţ ráno byla ranní teplota
+15 ºC. Odpoledne bylo jiţ hrozné dusno a to nepředpovídalo nic dobrého. Obloha se zatáhla
a začala bouřka, následovala průtrţ mračen, tento déšť trval asi dvě hodiny. A potom to
začalo. Voda se valila potokem přes zahradu č. 31 Doleţalových. V zahradě měli foliový
skleník, tento byl doslova potopený pod vodou. Dále se tento vodní ţivel hnal zahradou č. 24
Vaisarových. Těmto doslova smetl všechny prkna a polínka na dvoře. Vše plavalo do rybníka.
Z boudy odplavala motorová pila, která se nenašla, ani kdyţ byl druhý den vypuštěn rybník.
Voda, která naplnila rybník, se hnala přes hráz do rybník a plotem č. 33 Rouskových dolů,

kolem Daškových č. 23 z Vršovky k Černčicům. Kdo měl čas, tak pomáhal při záchranných
pracích postiţeným občanům. Dne 26. června 1987 v noci se potopa doslova opakovala, téţ
s hroznou bouřkou. Tento den uhodilo do transformátoru, který vyhořel. V měsíci červnu
hodně pršelo a byly časté bouřky.

Od večera 15. června byla celá Vršovka bez elektrického proudu. Druhý den odpoledne
v 15:30 hodin přijeli tento vyměnit za nový. Bylo pouţito na tuto výměnu jeřábu s dlouhým
ramenem. Asi za hodinu a půl byla výměna hotová. A občané si oddechli, protoţe bez
elektrické energie si jiţ ani nedovedeme představit normální denní ţivot. Příloha kroniky.

Během druhého čtvrtletí byly střediskem rostlinné výroby provedeny jarní práce setí
obilovin, cukrovky a dalších plodin.
U naší obce bylo v letošním roce pěstováno především obilí pšenice a kmín. V jarních
měsících bylo prováděno regenerační hnojení 2 částí ještě na zmrzlou půdu rozmetadly a
letecky. Od poloviny dubna do konce roku byla prováděna ochrana proti škůdcům. Do konce
května se provedla chemická ochrana s přihnojením na list hnojivem DAM 390 a s pouţitím
retecalu na zahuštění a proti polehání. Celá plocha ozimých pšenic byla ošetřena fungicidy
proti houbovým chorobám. Porosty kmínu po zimním období vypadaly celkem dobře a
nadějně. Ale období květu bylo velmi dobře znatelné nepříznivé počasí, neboť kmín kvete
velmi dlouho a nerovnoměrně. Největší škody napáchaly prudké deště a vítr v červnu. Kmín
silně polehl a vlivem velkého vlhka podehníval. To způsobilo, ţe výnosy byly menší oproti
plánovaným. Sklizeň kmínu byla zahájena 2. 8. 1987, coţ je minimálně o 14 dnů později neţ
v minulých letech. Sklízel se za vysoké vlhkosti a bylo nutno ho naskladnit na rošty v seníku
ve Slavětíně, kde byl z části vysušen a potom dosušen a čištěn na posklizňové lince.
S výnosem kmínu nemůţeme být spokojeni, neboť na plán 15,6g/ha bylo dosaţeno pouze
6,18g/ha. Ukončení sklizně kmínu bylo 9. 8. 1987. Sklizeň ozimé pšenice probíhala od 12. 8.
1987. Bylo zde nasazeno 8 našich kombajnů E-512, E-516 a na výpomoci zde byly čtyři
kombajny E-514 a E-515 z STS Červený Kostelec. Dosoušení a čištění zrna bylo prováděno
na posklizňových linkách v Bohuslavicích. Bylo dosaţeno celkového výnosu 5,43 t na ha na
plán 5,17 t/ha. Sklizeň slámy probíhala souběţně se sklizní zrna a byla ukončena 4. 9. 1987.
Sena bylo vyrobeno v JZD 290 t.

Letošního roku se zlepšila kvalita na úseku chovu dojnic. Na úseku chovu prasat došlo
k plynulému rozjetí výroby na středisku Bohuslavice, coţ se kladně promítlo na plnění výroby
v rámci celé ţivočišné výroby.
Jednou z nejdůleţitějších sloţek na úseku chovu dojnic je zabřezování. Na tomto
úseku nadále přetrvávají velké problémy ve vysokém procentu dojnic hnisajících a tím
docházelo jednak k pozdějšímu zapuštění nebo k neplánovanému vyřazení dojnic z důvodu
sterility. N úseku chovu prasat na farmě Vršovka se dařilo pomalu likvidovat výpadek
v narození selat.

Hospodářskému středisku ţivočišné výroby byl roční plán výkonu a zisku sníţen pro
účely hodnocení o 695 tis. Kčs. Státní pojišťovna poskytla příspěvek na modernizaci
objektu“Haly“ ve výši 200 tis. Kčs místo plánovaných 700 tis. A proplacené výběrové mléko
od PMV. Ţivočišná výroba tak splnila na 101,6%. Plánované upravené trţby za mléko nebyly
splněny o 324 tis. Skutečná tučnost mléka poklesla na 4,06. Plánovaná hrubá ţivočišná
produkce byla překročena o 1,8% zvýšením výroby prasat. V oblasti materiálových nákladů
došlo ke sníţení spotřeby krmiv na 56,98 Kčs v přepočtu na 100 Kčs produkce.

S

vatby

Renata Rydlová – Vršovka č.45
Pavel Dvořák – Nahořany č. 10
Byli oddáni 9. října 1987 v Novém Městě nad Metují.
Hana Marková – Vršovka č. 51
Ing. Daniel Holba – Praha 9
Byli oddání 27. listopadu 1987 v Novém Městě nad
Metují.

Vojenská sluţba
Hojný Luboš: Čáslav
Vaněk Luděk: Dětřichov u Bruntálu
Marek Ladislav: Dětřichov u Bruntálu

Narození
Dne 3. 12. 1987 se manţelům Kytarovým Tomášovi a Dagmar narodil syn David.

Úmrtí
Josef Ţilík zemřel ve čtvrtek 12. března r. 1987 ve věku nedoţitých 65 let.
Václav Černý zemřel v pondělí 18. května r. 1987 ve věku nedoţitých 81 let.

Odstěhování
Schejbal Václav
Schejbalová Libuše
Schejbal Aleš
Odstěhovali se z č. 33 do Nového Města .
Dvořáková Renata – odstěhovala se z č.45 do Zahořan.

Přistěhovaní
Doleţal Jiří – přistěhoval se z Nového Města nad Metují do č. 31.

Rok 1987 zapsal kronikář Marek Ladislav.

Rok 1988
ístní národní výbor byl za minulý rok vyhodnocen co se
týče podle velikosti Místních národních výborů v okrese na 1. místě a obdrţel finanční
odměnu ve výši 25 000 Kčs. Čestné uznání předala 16. 6. 1988 tajemnice ONV s. Kříţová na
slavnostní veřejné schůzi MNV. Při této příleţitosti předseda MNV s. Josef Rydlo poděkoval
všem občanům za pomoc při plnění volebního programu. Jednalo se o celkovou činnost MNV
a úspěšné dokončení výstavby vodovodu a předal přítomným ţenám po kytičce karafiátu.
Tento rok MNV pořádal 2 veřejné schůze pro občany Vršovky. Schůze rady MNV a plenární
zasedání a dva hovory s mládeţí. Účast na plenárních byla 98% a účast v radě MNV byl na
100%.
Vypracováno bylo 10 dohod a patronátu na budování volebního programu. Investiční
výstavba nebyla povolena z důvodu nedostatku finančních prostředků. Ale podařilo se zajistit
v neinvestiční akci „Z“ hodnotu díle 56 000 Kčs. Na tuto akci byla pouţita odměna ze soutěţe
MNV. Byla provedena oprava vodoteče po povodni, oploceno hřiště a provedena oprava
střechy mandlu a část fasády vedlejší budovy. Na těchto akcích bylo odpracováno 2 215
hodin. Z toho mládeţ odpracovala 1 800 hodin. Počet brigádnických hodin 2 220 odpracovali
důchodci. A to v lese 1 308 hodin.
Z nepřístupných ploch bylo letošního roku sklizeno 645g jakostního sena.
Plán sběru starého ţeleza bylo 43 g, ale sebráno bylo 161 g.
Školení CO plnil Místní národní výbor na 100%.
Na osvětlení obce a rekonstrukci nového osvětlení byly zajištěny úsporné sodíkové
tělesa. Výměna bude provedena v roce 1989 dle dlouhodobé dohody ve spolupráci s JZD.
Také byl projednán návrh kádrových rezerv na funkcionáře MNV, kteří připadají
v úvahu pro příští volební období. A téţ kádrové rezervy na poslance MNV, které mají být
z důvodu prohlubujícího demokratického procesu společnosti vybráni ze širšího výběru neţ
doposud.
Komise SPOZ uskutečnila 9 návštěv u jubilantů ţivotních výročí. Jedno vítání
občánků.
Předání knih Pavlu Vokatému a Lence Matejskovi u příleţitosti předání výučních listů.
Návštěva k 50 letům výročí souţití a to manţelům Sychrovským z č. 18.
Členky komise SPOZ: předsedkyně Rydlová č.p. 45
zapisovatelka Vokatá č.p. 40
členka Sychrovská L. ml. Č.p.21 za Vaňkovou

Knihovnu navštěvuje 27 čtenářů obce, registrovaných v knihovně. Za rok 1988 bylo
zapůjčeno celkem 726 knih.

Na omlazení třešní v aleji MNV bylo na podzim 1988 vysázeno 10 stromů, tato alej je na
Drahách.
U bytovky JZD č. 40 byly letos vysázeny okrasné smrčky.

rotoţe střecha byla jiţ nevyhovující a do budovy zatékalo, bylo dne 25.
srpna 1988 započato s její opravou. Starý eternit byl ze střechy sundán a byla poloţena
lepenka. Vedlejší budově bývalé hasičárně byla otlučená omítka a nahozena omítkou novou.
Viz příloha kroniky.

Druhý rok přestavby nepřinesl pro naše občany ţádných zlepšení na našem trhu. Uţ
smutné je to, ţe v obchodech nejsou k sehnání nejdůleţitější hygienické potřeby jako je
toaletní papír, vloţky pro naše ţeny, zubní pasta a kartáčky. Na tyto věci se stojí u obchodů
fronty. Nemluvě o lednicích, mrazničkách a barevných televizorech. Nejvíce zaráţející je
cena nového automobilu „Favorit“. Tento ne, ţe není, ale cena je stanovena na 84 400 Kčs.
Kdyţ průměrné platy se pohybují u muţů kolem třech tisíc, u ţen kolem dvou tisíc. Favorita
si z Vršovky zakoupil zatím jeden občan a to Jiří Rydlo z č. 8.

Kolem kontejnerů proběhla bouřlivá diskuze MNV, kam by se tyto měli postavit.
Namísto toho, aby lidé byli rádi, ţe vůbec byly sehnány a dány do pouţívání. Příštího roku by
měly dostat stálé stanoviště.

Na rybníku v lese Halíně se usadil letošního roku párek labutí. Tyto tam vyseděli
mladé. Viz příloha.

Kulturní akce pořádané ve spolupráci se sloţkami: Národní fronty, SPOZ ve Vršovce.
Celkem za tento rok 1988 bylo uskutečněno 37 akcí.
17. 2. aranţování suchých květin pořádal ČSŢ a MNV, účast 15 občanů.
22. 2. toxikománie zdravotní přednáška pořádal ČSČK a MNV, účast 19 občanů.
25. 2. 40. výročí února přednáška, pořádal MNV, účast 20 občanů.
10. 3. oslava MDŢ, účast 31 ţen.
13. 3. karneval pro děti pořádal MNV, NF účast 6 dospělých a 15 dětí.
14. 3. výstava knih MNV, účast 18.
13. 4. přednáška „Alţír – Sahara“, pořádal MNV NF, účast 28 občanů
15. 4. jarní běhy pro zdraví 1x týdně pořádal ČSZ, účast 10 ţen.
21. 4. přednáška péče o ţivotní prostředí, pořádal MNV, účast 29 občanů
25. 4. hovory s mládeţí, kosmonautika, pořádal MNV, účast 17 dětí, 5 dospělých.
30. 4. lampiónový průvod, pořádal MNV, NF, účast 20 dětí, 15 dospělých.
6. 5. pálení mírového ohně pořádal MNV,NF, účast 20 dětí, 15 dospělých.
21. 5. divadlo pro děti Černčice pořádal MNV, NF, účast 11 dětí.
12. 6. zájezd na Máchovo jezero, pořádalo JZD, účast 12 dosp., 15 dětí
16. 6. výstava ručních prací, MNV, účast 47 občanů
26. 6. zájezd na Ještěd, pořádalo JZD, účast 11 dětí
30. 6. výstava knih MNV, 30 občanů
28. 7. zájezd pro důchodce Bratislava, pořádalo JZD, účast 5 občanů.
11. 8. přednáška výročí SNP, pořádal MNV, účast 27 občanů.
20. 8. zájezd do Krkonoš, pořádalo JZD, účast 5 občanů
25. 8. zájezd do Polska pořádalo JZD, účast 2.
28. 8. zájezd do Českých Budějovic pořádalo JZD, účast 8 občanů.
17. 9. branné cvičení pořádal MNV
18. 4. rozloučení s prázdninami, pořádá MNV, NF, účast 19 dětí, 5 dospělých.
10. 10. zájezd na Jiţní Moravu, pořádal JZD, účastnilo se 7 občanů.
8. 10. pouštění draků, soutěţ pořádá MNV, NF, 18 dětí a 7 dospělých
24. 10. hovory s mládeţí Mnichovské události, poř. MNV, 16 dětí, 6 dospělých.
9. 10. branné cvičení, pořádá MNV, účast 18 dětí, 6 dospělých.
10. 11. přednáška Černomořské pobřeţí, pořádá MNV, NF, účast 25 občanů
13. 11. pořad pro důchodce, pořádá JZD, účast 10 důchodců

16. 11. zájezd do Prahy pořádá JZD, účast 4 občané.
17. 11. přednáška k výročí VŘSR, pořádá MNV, NF, účast 27 občanů.
27. 11. zdravotní přednáška nemoc páteře, pořádá ČSČK, účast 41 občanů
29. 10. zájezd na cirkus Berlína, úč. 17.
17. 11. přednáška o Jugoslávií, účast 32
9. 12. film pro děti, vánoční besídka, pořádá MNV, 23 dětí, 6 dospělých.

S

bor pro občanské záleţitosti ve Vršovce uspořádalo v zasedací místnosti Místního

národního výboru dne 4. 9. 1988 slavnostní vítání do ţivota a to dítěte Veroniky Holbové,
dcery manţelů Holbových. Otec ing. Daniel Holba, Praha, matka Hana Holbová, rozená
Marková, Vršovka č. 51.
Do nového ţivota byla přivítána Veronika Holbová narozená 29. 4. 1988. Toto vítání vedli
předseda MNV s. Josef Rydlo, tajemnice s.D. Vokatá a předsedkyně SPOZ s. M: Rydlová.
Děti přednesly krásné básničky a byl předán dárek . Na této slavnostní oslavě byly také
členky svazu ţen. Viz příloha kroniky

K

onečně se naši občané letošního roku dočkali, ţe do Vršovky ráno bude zajíţdět stálá

linka autobusu pro pracující v Novém Městě nad Metují a okolí. Autobus ráno odjíţdí od
autobusové zastávky u rybníka v 4.55 minut.A z Nového Města odpoledne ve 14.05 od
Rychty. Z autobusového nádraţí jed k nádraţí, nového Eltonu přes Krčín do Černčic a
Vršovky. Příjezd do Vršovky 14.20 minut. Tato nová linka je od nového jízdního řádu od
května 1988. Tuto novou linku všichni pracující uvítali. Jiţ mnoho roků se čekalo, kdy bude
autobus jezdit.

V únoru 1988 letošního roku ořezal lípy u rybníka p. Josef Rousek. Tyto byly jiţ
hrozně přerostlé a větve sahaly do vozovky. Viz příloha kroniky

V neděli 24. července byl krásný letní den. Ráno byla teplota +22 C. V poledne, ale jiţ
dosahovala +35 C ve stínu. Večer se přehnala pak bouřka s deštěm a tak silným větrem, ţe
mnoho stromů bylo polámaných. A mnoho střech poškozených. Nejvíce smršť poškodila
Haly JZD na odchovně prasat. Tam byla na jedné hale střecha doslova srolovaná, takţe
musela býti vyměněna. Elektrický prou nešel ještě druhý den. Viz příloha kroniky.

Schránka na dopisy byla přemístěna z bývalé budovy hasičárně na čekárnu autobusu u
rybníka, kde bude lépe vyhovovat našim občanům. Viz příloha kroniky.

JZD Pokrok 1988
Výsledek hospodaření na úseku rostlinné výroby letošního roku nelze hodnotit
jednoznačně příznivě. Podařilo se dosáhnout vysokého výnosu obilovin a výroba byla splněn
a na 102, 4%. Po dobrém přezimování ozimých obilovin byl předpoklad splnění plánované
produkce jiţ v jarních měsících. Pro nedostatek dešťových sráţek po zasetí jařin, které
vzcházely tak nerovnoměrně, ţe by neskýtaly ţádný výnos, bylo přikročeno znovu k osetí
jarní pšenice a části jarního ječmene. Na tyto plochy byla zaseta siláţní kukuřice. I přes tento
výpadek ploch jarních obilovin, byl plán výroby obilovin splněn. Velká pozornost u ozimých
obilovin byla věnována chemická ochrana proti plevelům a škůdcům a houbovým chorobám.
Plně zde bylo vyuţito kolejových řádků a převáţná část chemické ochrany a hnojení bylo
provedeno pozemně.
Sklizeň obilovin probíhala s jistými potíţemi. Porosty na některých honech byly
značně polehlé, sklízeno se tedy z jedné strany, aby se ztráty sníţily na minimum. Sklizeň
obilovin byla zahájena dne 5. 7. 1988 a ukončena 11. 8. 1988. Výroba kmínu byla splněna na
155,1%. Plán vyrobit z 1 ha 1,31 t byl překročen o 7,3 g z 1 ha.
Krmivo. Výsledky výroby objemné píce nejsou vůbec potěšující. Nebyla splněna
výroba sena, kde vlivem sucha dávaly druhé seče z luk poloviční výnosy. Rovněţ se
nepodařilo splnit výrobu senáţí. Vlivem sucha byly porosty bobu řídké a nevyrovnané,
chemické přípravky nezabíraly a na polích rostlo všechno moţné jen ne to, co se zaselo.
Rovněţ jetelových senáţí je poskrovnu v důsledku malého obrůstání.
Ţivočišná výroba je charakterizována jednak úspěšným odchovem telat, plněním
dodávky mléka a plněním odchovu selat a na druhé straně poklesem výroby výběrového
mléka a sníţením intenzity výroby býků a předvýkrmových prasat, coţ se projevilo určitým
zvýšením spotřeby jádra oproti limitu. A kategorii, kde máme problémy s přírůstky. Na jednu
dojnici připadá 12,30 litrů mléka.
Významným úsekem chovu dojnic je reprodukce a odchov telat. V prvním případě je
určitá spokojenost a to zabřezování, které činí 52%, ale i zde by mělo dojíti ke zlepšení.
Pokud hodnotíme další úseky chovu skotu, můţeme být spokojeni dalšími odchovem telat a
jalovic. Určité problémy nastaly u výkrmu, kde dosahují výrazně, ţe na tomto úseku došlo
k posunu k lepšími a hlavně to, ţe předpoklady na příští rok jsou optimističtější neţ byly
v předcházejících letech.

Úsek chovu prasat se vyrovnává s odchovem selat i přes určité problémy ve ztrátách
selat po odstavu na některých provozovnách. Po dohodě s veterinární sluţbou došlo k určitým
změnám technologie krmení selat okamţitě po odstavu a jejich léčby a zanedbané není ani
lepšení napájení odstavených selat. Celkem došlo k překročení odchovaných selat oproti
plánu o 391 kusů. Jeden z hlavních problémů na tomto úseku je vlastní odchov plemenného
materiálu, za účelem prodeje do produkčních chovů. Dochází zde k výrazným změnám na
končetinách způsobených špatnou výţivnou látkou. Hlavně minerálních látek. Proto byly
provedeny testy a veškeré minerální látky se dodávají mimo kompletních krm. směsí.

Letošní leden je teplý. Na Nový rok je +4 ºC a 3. ledna +8 ºC. Začátkem měsíce prší a je
zataţeno. Od 4. do 10. ledna jsou teploty +3 ºC - +7 ºC. Od 11. ledna mírné ochlazení, ráno -7
ºC, přes den -1 ºC. Koncem ledna oteplení.
Únor: Začátek měsíce +8 ºC. Napadlo asi 10 – 15 cm sněhu, ale taje. 15. února +10 ºC. Do
konce února teplo.
Březen: +2 ºC – +5 ºC. Začátkem měsíce 14., napadlo asi 15 cm sněhu, ale druhý den roztál,
teploty +6 - +12 ºC. Koncem března slunečno.
Duben: teploty v dubnu +15 ºC - +23 ºC. 22. je ochlazení a 23. chumelí. Koncem měsíce +19
ºC.
Květen: 1. je +19 ºC, slunečno, vítr, 3. je bouřka a prší. Nadále teploty +15 - +22 ºC. Od 16.
Do 18. +24 - +25 ºC. Do konce měsíce poměrně teplo. 25. je přes den +26 ºC. 29. odpoledne
prší.
Červen.: začátek června chladno +13 ºC a deštivo. 8. – 10. je +26 ºC- +27 ºC. 11. prší a je
vítr. Nadále chladno do konce června.
Červenec: Začátek chladno. 4. jiţ je 28 ºC a 5. 29 ºC ve stínu. Od 7. do 11. ochlazení + 23 ºC.
11 je přes den +26 ºC. 12. poprchává. Od 13 do konce měsíce teplo. 24. je 35 ºC ve stínu a
večer je vichřice a pršelo.
Srpen: tento měsíc je teplo aţ +30 ºC.
Září: teplo se střídá s přeháňkami. Je chladněji. Na Václava je +26 ºC. Ale dále chladno a
deštivo.
Říjen: chladno, deště a větry. Začátkem měsíce +20 C. Koncem října chumelí a mrzne, -2 ºC.
31. je -7 ºC.
Listopad: 1. je +3 ºC, sníh taje. Ranní teploty -10 ºC, 23. aţ – 14 ºC, denní +1 - +4 ºC, do 13.
je beze sněhu. 13. je 5 cm sněhu. 24. je 10 cm a koncem měsíce 5 cm.
Prosinec: ranní teploty -3 - -5 ºC. Celý prosinec je poměrně teplý. Sněhu do poloviny prosince
asi 5 cm, dále potom prší. Jenom dne 19. aţ 21. jsou mrazy -10 - -12 ºC. Měsíc prosinec je
mírný a končí beze sněhu teplotou +1 ºC a mrholením.

arození

Dne 29. dubna 1988 se narodila manţelům Danielu a Haně Holbovým dcera Veronika.
Narodila se v Náchodě.

mrtí
Aneţka Dohnalová zemřela v pondělí 11. dubna 1988 ve věku 50 let z čísla p. 3.
Josef Brych zemřel v úterý dne 12. dubna 1988 ve věku nedoţitých 78 let z čísla p. 54.
Letošního roku 1988 má Vršovka celkem 112 obyvatel. Do 35 roků 43 obyvatel. Počet
důchodců nad 65 roků 23 obyvatel.

vatby
Monika Kováčová Opočno 570
Josef Kňourek Vršovka č. 17
Byli oddání v sobotu 20. 8. 1988 v Novém Městě nad Metují na zámku.
Jana Matejsková Vršovka č. 4
Bedřich Dürr Mělčiny č. 25
Byli oddání v sobotu 17. 12. 1988 v Novém Městě nad Metují na zámku.

dstěhování
Drahorád Jaroslav
Drahorádová Blanka
Drahorád Martin
Odstěhovali se z čp. 17 do Jaroměře
Kytar Tomáš
Kytar Luboš
Odstěhovali se z čp. 47 do Bohuslavic.
Matejsková Jana, odstěhovala se z čp. 4 do Dobrušky.
Kňourek Josef, odstěhoval se z čp. 17 do Opočna.

řistěhovaní:
Waisarová Zuzka
Přistěhovala se do Vršovky č.p.24 z Nového Města nad Metují.

Vojenská sluţba 1988
Vaněk Luděk Dětřichov nad Bystřicí
Marek Ladislav Dětřichov nad Bystřicí
Rozínek Josef Drhovice u Tábora
Matejsek Pavel Nové město nad Metují
Vaněk Pavel Poprad
Letošního roku tj. 1988 má obce Vršovka celkem 112 obyvatel. Do 35 roků 43 obyvatel.
Počet důchodců nad 65 roků 23. Dá se říci, ţe počet obyvatel rok co rok ubývá.
Rok 1988 zapsal kronikář Marek Ladislav.

Rok 1989
tomto roce, i kdyţ začal dá se říci zcela normálně jako předešlé, přesto se
mnohé změnilo. Zapisuje se do dějin naší republiky jako rok pendreků, ale i jako vítězný rok
sametové revoluce, jak jiţ mnohokrát bylo osloveno toto vítězství nad 40ti letou tyranií.
17. listopad utkví dlouho v paměti všech obyvatel naší republiky i občanů naší malé
vesničky. U nás ve Vršovce 17. listopadu večer jsme pozorovali polární záři nad Novým
Městem. Kaţdý říkal, ţe toto nevěstí nic dobrého. A tato předpověď se doslova vyplnila. Aţ
druhý den jsme se dozvěděli, co se stalo v Praze toho dne večer. Ţe byla nasazeno komanda
ministerstva vnitra, červené barety a brutálně potlačili pokojnou studentskou pietní
manifestaci, která se pořádala k uctění památky za studenta Jana Opletala zavraţděného
nacisty v roce 1939. Největší masakr se odehrál na Národní třídě, kde došlo k napadení
demonstrace pendreky a bylo potlučeno mnoho občanů. Jako odpověď na tento hrubý čin,
vstoupili studenti v celé republice do stávky a manifestací. Připojili se k nim herci všech
divadel praţských a později i všichni mimopraţští herci. Ve všech vysokých školách o celé
republice se nevyučovalo. Posupně se přidávali všechny ostatní školy do stávky. Byla
zakládána „Občanská fóra“ a stávkové výbory na protest proti jednání vedoucích orgánů
komunistické strany, která všechny tyto akce pořádala, byla vyhlášena generální stávky a to
na 27. 11. 1989 od 12:00 do 14:00 hod. Tato generální stávka byla po celé republice ve všech
závodech. Také v Novém Městě nad Metují se této stávky zúčastnilo dost občanů z Vršovky
pracujících v Novém Městě nad Metují. Ve všech továrnách byly zaloţeny stávkové výbory,
řízené občanským fórem. Probíhaly manifestace, kde občané skandováním poţadovali
svobodné volby, demisi vlády a demokracii. Téţ bylo ţádáno odstoupení presidenta s.Husáka
a zrušení vedoucí úlohy KSČ a zrušení milicí. Skandování, aby Havel šel na hrad a p.Studenti
poţadovali potrestání viníků brutálního zásahu 17. listopadu.

Odznak občanského fóra
Byla zřízena komise v Praze, která tyto viníky měla zjišťovat. V této porotě je také náš
krajan z Zahořan a to dr. práv p. Daniš. Jedním z prvořadých úkolů je potrestat jak viníky ze
17. listopadu, tak všech brutálních akcí jako v případě manifestace 20. výročí vstupu vojsk
Varšavské smlouvy do ČSSR. Ale je třeba upozornit na brutalitu tajné policie, na jejich
surové jednání uplatněné proti aktivistům nezávislých iniciativ a proti chartistům 1977. Co
občany v celé republice potěšilo, ţe z Ústavy zmizel článek o vedoucí úloze KSČ, která
konečně přišlo o své dominantní postavení fixované 40ti letou nadvládou a terorem proti
obyvatelstvu. Dá se říci, ţe nejméně 200 aţ 300 tisíc osob základního kádru moci, kteří stáli
proti 15 milionům obyvatel této země. Za 40 let své vlády způsobil nejen ekonomický krach
země, ale pro získání a udrţení ničím nezaslouţeného osobního prospěchu a privilegií se
dopustili zločinu vlastizrady pozváním vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968.
Pronásledováním občanů a věznění, kteří se proti nim postavili. Studenti byli vylučování ze
škol. Herci a zpěváci nemohli zpívat a hrát. Věřící byli za své myšlenky trestáni. Milice, která
byla v roce 1948 určena k ochraně dělnické třídy měla v poslední době úplně jiné poslání,
byla to vlastně ozbrojená sloţka, která byla plně určena k ochraně KSČ. Jak tomu nasvědčuje
přísaha: jsme připraveni chránit se zbraní zájmy strany a v případě potřeby nebudu váhat při
její obraně poloţit i ţivot.
Proto na nátlak veřejnosti byla milice nejprve odzbrojena a posléze úplně rozpuštěna.
Stará vláda byla odvolána a dne 10. 12. je navrţena nová prozatímní vláda, která má působit
do svobodných voleb. Také odstoupil dosavadní president s. Gustav Husák. A byla provedena
výměna zkorumpovaných poslanců ve „Federální vládě“. Jako předseda byl zvolen Alexandr
Dubček. Jako prezident ČSSR byl navrţen Václav Havel. Tento byl jednohlasně zvolen
v pátek 29. prosince 1989 ve Vladislavském sále na Praţském hradě za presidenta ČSSR.
Pan Václav Havel se narodil dne 5. října 1936 v Praze. Světový věhlas V. Havla
započal jiţ v 60. letech, v 70. a 80. se dál šířil a prohluboval. V. Havel se však v těchto letech
projevil jako občan. Protestoval proti všeobecnému útlaku příznačnému pro léta takzvané
normalizace, stal se jedním ze zakladatelů a prvních ze tří mluvčích občanské iniciativy a to
Charta 1977. Byl třikrát vězněn, celkem strávil ve vězení přibliţně 5 let. Pracoval jako
dramatický spisovatel. Napsal: Zahradní slavnost 1963, Vyrozumění 1965, Ztíţená moţnost
soustředění 1968, Ţebrácká opera 1972, Audience 1975, Vernisáţ 1975, Protest 1978, Lagro
desoláto 1984, Pokušení 1985, Asanace 1987. Za svá díla i za svou činnost bojovníků za
lidská práva byl V.Havel odměněn významnými cenami Mezinárodními a to: Eresmanova
cena 1986, Mírová cena německých knihkupců 1989 a cena Olafa Palmého 1989. Jeho hry
byl v ČSSR zakázány.

Tento sjezd se konal v Praze v „Paláci kultury“ ve dnech 1. aţ 3. prosince 1989. Jiţ
v prvním dni 1. prosince byla uvedena delegace Občanského fóra ve sloţení: Petr Čepek,
Regina Rázová členka KSČ a Miroslav Tyl. Pan Tyl představil zástupce Občanského fóra,
avšak po sdělení, ţe je třeba říci pravdu o zemědělství, byl vypískán. O slovo se přihlásil
herec Petr Čepek, avšak přerušily ho výkřiky typu „jděte hrát“ apod. Regina Rázová zvala
zemědělce do Národního divadla, byla však rovněţ umlčena. V této atmosféře předseda
federální vlády Ladislav Adamec zasedání opustil. Účastníci sjezdu jiţ předtím odhlasovali,
ţe odmítnou nabízených 1.700 vstupenek do Národního divadla a nikam nepojedou. Na tento
sjezd byli delegováni převáţně komunisté. Celý národ byl tímto jednáním pobouřen. Musím
podotknout, ţe na tento sjezd byl delegován za JZD Bohuslavice vršovský občan Jan
Zákravský z čp. 7. A tento se sjezdu zúčastnil. Delegáti se později za svoje jednání omluvili.

13. 2. výstav knih
13. 2. přednáška s.Chrásty – Norsko
23. 2. přednáška 41. výročí únorových událostí
24. 2. přednáška s.ing. Čermáka – Egypt
16. 3. přednáška zdravotní bolesti kloubů
16. 3. výstava knih V.I. Lenina
30. 4. pálení mírových ohňů
11. 5. hovory s mládeţí „osvobození“
27. – 28. 5. dvoudenní zájezd Jiţní Morava
31. 5. jednodenní zájezd do Brna
10. 6. jednodenní zájezd na Seč
15. 6. beseda na st. kronikami
24. 6. branné cvičení
6. – 7. 7. zájezd do Beskyd
13. 8. zájezd Jaroměř – Chlumec
21. 8. jednodenní zájezd Flora Olomouc
27. – 28. 8. zájezd do Čes. Budějovic na zemi ţivitelku
3. 9. rozloučení s prázdninami
5. 9. hovory s mládeţí, výročí SNP
21. 9. jednodenní zájezd do Litoměřic
5. 10. jednodenní zájezd do NDR
14. 10. jednodenní zájezd do Prahy
22. 10. sportovní turnaj fotbal svobodní, ţenatí
21. 11. přednáška Severní Jugoslávie, s. Šafář
6. 12. film pro děti, vánoční besídka
Tyto akce pořádali sloţky NF, SPOZ, ČSČK, JZD, MNV, Jednota.
Těchto akcí se zúčastnilo celkem 482 občanů obce.

Dne 22. října 1989 bylo na zdejším fotbalovém hřišti sehráno fotbalové utkání a to
ţenatí proti svobodným. Toto skončilo vítězstvím ţenatých 4:2.
V neděli dne 25. června 1989 v budově zdejšího Místního národního výboru bylo
uskutečněno jak uţ je zvykem přivítání do ţivota a to jediného občánka narozeného
v letošním roce. Byla to Svatušková Jana narozená v Náchodě 2. 5. 1989. Na tomto
slavnostním přivítání byl předseda MNV s. Josef Rydlo, tajemnice MNV s. Vokatá a členky
SPOZ. Děti přednesly pěkné básničky. Toto přivítání se konalo v 10:00 hodin dopoledne.
Ve čtvrtek dne 15. června 1989 se konala v budově MNV ve Vršovce slavnostní
schůze. Na této schůzi byl předsedovi s. Josefu Rydlovi předán diplom za druhé místo
v okrese, na kterém se Vršovka umístila. Tento diplom předal místopředseda s. Konečný
z ONV Náchod. Při této příleţitosti slavnostní schůze byla také provedena beseda nad
kronikou Vršovky.
Krásnou přednášku nad starou kronikou Vršovky přednesl bývalý občan pan dr.
Bohuslav Sychrovou, rodák Vršovský z čp. 21, který ţije v Praze a pracoval jako doktor práv.
V dnešní době jiţ jako důchodce. Tento předal na Místní národní výbor staré knihy a
zajímavé dokumenty o Vršovce, která jsou uloţeny v budově MNV.
V letošním roce byla téţ přemístěna oznamovací tabule od budovy Národního výboru
k budově místní prodejny „Jednota“.

BUDOVA NÁRODNÍHO VÝBORU

Druţstvo začalo pracovat v nových podmínkách nové ekonomické soustavy od ledna
1989. R. 1988. Při vysokých úkolech byla ale konečný efekt. Zisk dotlačen na pouhých 1,8
mil Kčs. Je skutečností, ţe druţstvo v těchto náročných podmínkách obstálo na výtečnou. Ve
výhledu jsme počítali s výnosem cukrovky 480 g, skutečnost byla 572 g/ha při cukernatosti
15,58% tento vynikající výsledek znamená zvýšení zisku druţstva o 1,1mil Kčs. Prakticky
všechna střediska splnila plánované úkoly. Rostlinná i ţivočišná výroba překročila objem
výroby při sníţeném čerpání materiálových nákladů, samozřejmě s podporou všech středisek,
zabezpečujících sluţby. V rámci středisek byly vyplacené podíly rozdělný na jednotlivé
pracovníky podle stanovených zásad beze změny, podle odměn, koeficientů osobního
hodnocení a délky práce v zemědělství. V loňském roce jsme vypláceli 14 Kčs na 100 Kčs
odměn. Letos je ale na průběţných odměnách vypláceno o 240 tis. Kčs více neţ v minulém
roce. Na podílech bylo vyplaceno manuál. Pracovníkům o dalších 230 tis. Kčs více a tak
prakticky 0,5 mil. Je posun nad skutečnost roku 1988. Další úspěšný rok hospodaření JZD
Pokrok je ukončen. Dosaţený zisk byl ve výši 3,3 mil. Kčs na plán 1,8 mil.
JZD Pokrok prodává svým pracovníkům zemědělské výrobky za tyto ceny:
Obiloviny krmné ............................................ 125,-Kčs/g
Brambory netříděné ....................................... 80,-Kčs/g
Brambory krmné ............................................ 27,-Kčs/g
Jatečné práce/max do 150 kg.......................... 13,-Kčs/g
Prase – kýlník/nestandart ............................. 13,-Kčs/g
Selata do 25 kg/ks ......................................... 24,-Kčs/g
maximálně 2 kusy na člena
Krmná řepa, nárok 3 ary na 3 ks skotu pro jednoho členěna smlouvu pro JZD nebo kráva na
mléko pro JZD 95,-Kčs za ar.
Nárok 1 ar pro drobné zvířectvo a člena.
Sláma 12,- Kčs/g
Chlévská mrva 5,- Kčs/g
Kaţdý člen JZD včetně důchodců má nárok z titulu svého členství v JZD na odprodej
základního mnoţství naturálního obilí ve výši 4g.
Důchodce – člen JZD, který bez souhlasu JZD pracuje mimo druţstvo, ztrácí nárok na
odprodej naturálií.
Člen druţstva můţe dále získat doplňkový nárok na odprodej obilí 20 kg na kaţdých 1.000
Kčs odměn za práci v daném kalendářním roce. Tento doplňkový nárok je omezen maximální
výší 6g obilí. Vojáci členové JZD v základní sluţbě nárok na odprodej naturálií nemají.

V lednu poměrně teplo, sněhu zpočátku měsíce nejvíce, asi 10 cm. Teploty byly přes
den -3 °C do +6 ºC. Největší mráz 3. 1. ráno -7 ºC a středa 4. 1. také -7 ºC. Konec ledna beze
sněhu. Únor teploty kolem 0 ºC, přes dne aţ +7 ºC, sněhové přeháňky. V březnu pěkně a
poměrně teplo. Přes den +4 ºC aţ +20 ºC. Duben, začátek měsíce chladno. 11. – 15. 4. je
teplota +25 ºC. 18. a 19. se chumelí a je zima do konce dubna. Květen je chladný +19 ºC aţ
24 ºC, přeháňky. Červen, začátek měsíce chladno, aţ od 19. nastává oteplení na +24 ºC - +27
ºC. Konec června je slunečný. V červenci z kraje měsíce krásně teplo aţ +34 ºC, ale v pátek
od 14. ochlazení na +15 ºC - +18 ºC do 22. července. 22. je +29 ºC jen dva dny a nadále je
chladno a přeháňky. Srpen začíná chladným počasím, je +16 ºC - +18 ºC. Od 11. je oteplení
+28 ºC. Dne 13. srpna ještě večer ve 20:00 hod je teplota +28 ºC. Do 24. srpna jsou hrozná
vedra. 25. je ochlazení a do konce srpna je teplota +13 - +22 ºC. Září průměrné teploty +19 +22 C., slunečno, koncem měsíce zataţeno a polojasno, teploty +13 - +20 ºC. V říjnu uţ je
chladné počasí +10 ºC a nejvýše +20 ºC. V listopadu uţ je zima, ráno mrzne, přes den je 0 +3 ºC. Od 22. je velké ochlazení a chumelí, přes den je aţ -7 ºC, ráno i večer aţ -15 ºC mrazu.
Sněhu je asi 10 ºcm. V prosinci také z kraje měsíce se teploty pohybují aţ -15 ºC. Přes den -5
ºC - -6 ºC. Sníh zatím ještě je a je ho kolem 10 cm. Mrazy trvají do 6. prosince tj. do
Mikuláše. Od 6. je obleva a sníh roztál. Teploty jsou +1 - +10 ºC. a trvají aţ do 26. prosince.
A od 27. nastává ochlazení, přes noc je -8 °C - -4 °C. Závěr letošního roku je beze
sněhu. 31. na Silvestra v noci je -2 °C, přes den je 0 °C.

arození
Dne 2.5. 1989 se v Náchodě narodila Jana Svatušková, manţelům Svatuškovým z čp. 55.

mrtí
Dne 22. 7. 1989 zemřela Emílie Hojná z čp. 46 ve věku

vatby
Dne 14. 1. 1989 byli oddáni v Novém Městě nad Metují
Vaněk Libor – Vršovka čp. 44
Netíková Lenka – Doudleby nad Orlicí čp. 413
Dne 6. 10. 1989 byli oddáni v Praze 4 – Nuslích
Hojný Luboš – Vršovka čp. 27
Puchernová Martina – Praha 4 Nad Raţákem 32

řistěhovaní
Tento rok se do Vršovky nepřistěhoval nikdo.

dstěhovaní
Doleţalova Olga se odstěhovala do Nového Města nad Metují dne 10. května 1989, ul.
Klementa Gottwalda čp. 581.

ojenská sluţba 1989
Matejsek Pavel – Nové Město nad Metují
Rozínek Josef – Drhovice u Tábora
Vaněk Pavel – Pardubice

očet obyvatel 1989
V letošním roce má Vršovka celkem 111 občanů.

Rok 1989 zapsal kronikář Marek Ladislav.

TAKTO VYPADAL DOMEK ČP. 24
ještě v roce 1966 patřící p. Josefu Sychrovskému čp. 18

Rok 1990
etošní rok byl bohatý na mnoho událostí jak v naší republice, tak ve
světě. Naše republika byla přejmenovaná ze socialistické na republiku federativní. Na funkci
presidenta byl zvolen p. Václav Havel. Naši republiku navštívilo mnoho předních
představitelů západních států i americký prezident pan Bush, také naši republiku navštívil
papeţ Pavel Jan II. z Vatikánu. I ve Vršovce bylo letošního roku poměrně ţivo. Konaly se
dvoje volby jak do federálního shromáţdění, tak i do obecního zastupitelstva obce. Byly to
zase první svobodné volby po mnoha letech. Dá se ale zase říci, ţe nabytá svoboda převáţnou
část občanů potěšila, ale na druhé straně se zdají být nějak zaskočeni a nemohou nesrovnat
s tím, ţe nabytá svoboda nepřináší zatím je všechno dobré, jak si to představovali a ţe ţivotní
úroveň nejde nahoru, ale spíše z důvodu komunistické totality, která ještě přeţívá, jde dolů.
Hospodářství i továrny jsou zastaralé i zařízení v nich.
Nastává inflace a tím pádem dochází ke zdraţování. Lidé mají strach, co bude
následovat dál. Jestli nepřijdou o zaměstnání a o uspořené peníze ve spořitelnách. I kdyţ
vláda dal kaţdý měsíc 140 Kčs kaţdému občanu na vyrovnání. Kaţdý ale věří, ţe toto
opatření je jen přechodné a ţe snad bude lépe a dočkáme se zase ne zdraţování, a.e
zlevňování zboţí.

Do 8. května 1990 bylo stanoveno navrţení volební komise ve Vršovce. Dne 3. května
1990 byl pozván do Vršovky na předvolební agitaci za stranu Občanského fóra kandidát do
federálního shromáţdění pan dr. Jung z Nového Města nad Metují a ing. Timel téţ z Nového
Města nad Metují. Tato schůze měla dobrou účast a to 28 občanů Vršovky.
Dne 10. května 1990 byla svolána veřejná schůze MNV na ustanovení volební komise.
Na volební komisi byli vybráni:
Hofman Josef
důchodce
Vršovka 43
Kylarová Jana
dělnice
Vršovka 47
Čečetka Josef
člen ZD
Vršovka 25
Marek Ladislav
dělník
Vršovka 51
Vaněk Luděk
dělník
Vršovka 44
Koukal Václav
za lidovou stranu
Bohuslavice nad Metují
Losováním z klobouku byl zvolen předsedou volební komise Vaněk Luděk ml. a jako
místopředseda byl zvolen Čečetka Josef z čp. 25. Zapisovatelkou MNV byla paní Okatá a pan
Šichan.
Byl také sloţen slib volební komise podáním ruky předsedovi MNV panu Josefu
Rydlovi a bylo provedené předání průkazů členů okrskové volební komise. Volební lístky
obdrţel kaţdý volič Vršovky týden před volbami.

Volby se konaly ve dvou dnech a to 8. a 9. června 1990. Volební místnost byla
vyzdobena, před budovou MNV byly vyvěšeny dvě vlajky, jak federální, tak česká. Na urně
byl připevněn jiţ nový státní znak.
Samotné volby byly zahájeny v pátek 8. června ve 14:00 hodin v budově MNV ve
společenské místnosti. Jelikoţ volební lístky měl kaţdý občan jiţ doma, mohl si je připravit
předem a svobodně se rozhodnout pro kteroukoliv stranu.
Jako první volič byl předseda volební komise pan Luděk Vaněk ml. A dále celá
volební komise a postupně občané obce, poslední volič byl pan Pavel Sychrovský.
Volby trvaly od pátku 8. do soboty 9. června do 14:00 hodin. Voleb se nezúčastnila
paní Petruţelová st. z č. 11.
S přenosnou urnou na poţádání starých občanů obce byli členové volební komise a to
u pana p. Pitaše č. 20 a u paní Sychrovské č. 18 a u manţelů Hromádkových st. z č. 19.
Volby proběhly dobře a v klidu. S výsledky voleb jeli do Náchoda předseda MNV pan
Rydlo a paní Okatá z č. 40.

Ve Vršovce mělo volit celkem 87 voličů. Jeden občan nevolil. Jeden hlas byl neplatný
z důvodu, ţe nebyl dodrţen postup.
Byly vydány dva volební průkazy Matejsek Pavel, vojenská sluţba, Kňourek Josef,
lázně. Volil zde jeden host a to Koukola Václav z Bohuslavic, člen volební komise za
Lidovou stranu, takţe volilo 83 voličů.
Volili si zde tyto strany:
7. Občanské fórum
23. Křesťanská a Demokratická unie
11. spojenectví zemědělců a venkova
10. Komunistická stran Československá
8. Koalice všelidové Demokratické strany sdruţ. Pro rep. Republikánská strana
3. Československá strana socialistická
18. Strana zelených
4. Hnutí za občanskou svobodu
21. Sociální demokracie
6. Svobodný blok

č. kan. lís.
7.
23.
11.
10.
8.
3.
18.
4.

Sněmovna lidu
33
23
14
6
2
1
1
1

Sněmovna národu
35
22
13
6
2
1
1
1

Čes.národ. rada
33
21
16
6
1
2
2
-

21.
6.
celkem

1
82

1
82

1
82

Na prvním místě mělo nejvíce hlasů Občanské fórum. Na druhém místě se umístila
Křesťanská a Demokratická unie. Na třetím místě se umístila strana Spojenectví zemědělců a
venkova.

Dne 24. listopadu od 8 hodin ranních byly zahájeny volby ve Vršovce v budově MNV.
Volební komise byla ve sloţení
Hofman Josef
Vršovka č. 43
Vaněk Pavel
Vršovka č. 44
Matejsková Marie Vršovka č. 4
Hromádková Květa Vršovka č. 19
Jako zapisovatelka byla paní Okatá č. 40.
Předsedou volební komise byl pan Hofman Josef č. 43.
Na kandidátce bylo celkem 16 kandidátů. Volební lístek měl 9 a 7 nezávislých kandidátů.
Paní Čečetková se ještě před volbami vzdala kandidatury.
Volby dopadly celkem dobře aţ na jednoho občana a to Jaroslava Petrţelku, který se voleb
odmítl zúčastnit.

Kandidátka I.
1. Pavel Sychrovský čp. 21
42 roků, člen ZD Vršovka
2. Vlastimil Kytar čp. 47
56 roků, dělník Vršovka
3. Josef Rydlo
46 roků, dělník Vršovka
4. Jaroslav Svatuška čp. 55
42 roků, dělník Náchod
5. Ladislav Marek čp. 51
52 roků, dělník Vršovka
6. Karel Šichan čp. 44
76 roků, důchodce Vršovka
7. Josef Rousek čp. 33
48 roků, dělník Vršovka
8. Jiří Přibyl čp. 5
31 roků, člen ZD Vršovka
9. Jan Zákravský čp. 7
32 roků, člen ZD Vršovka

Kandidátka II.
1. Luděk Vaněk čp. 44
24 roků, dělník Vršovka
2. Ladislav Marek ml. čp. 51
22 roků, dělník Vršovka
3. Jana Kytarová čp. 47
46 roků, dělnice Vršovka
4. Helena Marková čp. 51
41 roků, kuchařka Vršovka
5. Mirka Čečetková čp. 25
40 roků, kuchařka Vršovka
6. Ludmila Sychrovská čp. 21
37 roků, člen ZD Vršovka
7. Petr Rydlo čp. 39
24 roků, zedník Vršovka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jiří Přibyl
Ladislav Marek
Pavel Sychrovský
Karel Šichan
Josef Rousek
Jan Zákravský
Jana Kytarová
Lída Sychrovská ml.
Petr Rydlo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Josef Rydlo
Jaroslav Svatuška
Vlastimil Kylar
Ladislav Marek ml.
Luděk Vaněk
Helena Marková

Počet hlasů
70
61
55
54
52
49
41
41
35
47
46
34
34
30
25

6. mandátu nezávislého sdruţení č I. kandidátky.
3. mandáty získala kandidátka č II.
Jelikoţ Jan Zákravský se ze zdravotních důvodů vzdal mandátu, nastoupil na jeho místo Josef
Rydlo.

Dne 24. 11. 1990 shořela dřevěná chata, kterou vesměs pouţívala vršovská mládeţ.
Večer před 8 hodinou vypukl poţár. Pan Doleţal zavolala hasiče. Přijeli tři cisterny z Nového
Města a Náchoda. Jiţ hořely stromy kolem. Tato chata stála za Doleţalovi.

Dne 13. prosince 1990 byla svolána veřejná schůze obce Vršovky. Na této schůzi se
měl zvolit nový starosta. Zúčastnilo se celé nové zastupitelstvo. Dá se soudit, ţe o práci ve
Vršovce je od mnoha občanů pramalý zájem, kaţdý by jen kritizoval, ale málokterý by přispěl
svojí prací k zvelebení obce. Na této schůzi byl jednohlasně zvolen starostou obce Josef
Rydlo z č. 45, který ve svoji minulé funkci předsedy MNV pro obec udělala mnoho, i kdyţ ne
kaţdý občan uměl tuto práci ocenit. Jako zástupce byl zvolen pan Karel Šichan z čp. 44. Celé
nově zvolené zastupitelstvo obce sloţilo slib do rukou pana Karla Šichař, ţe budou svoji
funkci vykonávat k prospěchu a dobru celé naší obce.

Ve čtvrtek 2. srpna 1990 byla svolána mimořádná schůze do budovy národního výboru
ve Vršovce. Hlavní bod na projednání byl, ţe má být zrušený zdejší kravín a ţe z něho má být
přestavěna odchovna pro malá prasátka. Tento se měl rekonstruovat a mělo být postaveno
ještě jedno patro. Na tuto schůzi přijeli tři pánové s předsedou JZD p. Zítkou z Bohuslavic.
Schůze byla velice rušná. Většina s tímto návrhem nesouhlasila. A další prasečák jiţ ve
Vršovce nechceme. Protoţe na „Pustince“ jsou jiţ dvě haly prasečáků.

Cílem je dosáhnout vyšší efektivnost výroby v náročných podmínkách trţního
mechanismu s cílem lépe uspokojovat trh kvalitními a zdravotně nezávadnými potravinami.
Je třeba zlepšit kvalitu, zvýšit zainteresanost rolníků na růstu efektivnosti zemědělské
výroby a kvality produkce. Posílit vlastnické vztahy, aby se rolníci stali skutečnými hospodáři
ve svých druţstvech. Dát druţstevníkům samostatnost v rozhodování o formách odměňování
za práci. Prosazovat převedení některých zpracovatelských a obchodních organizací na
druţstevní akciový princip. Rozvíjet účinné formy spolupráce mezi druţstvy se státními
podniky a zahraničními podniky a zahraničními partnery. V rámci druţstev podporovat
zřizování akciových společností se zemědělskými nákupními a zásobovacími podniky,
cukrovary, mlíkárnami a dalšími podniky zpracovatelského průmyslu a sluţeb. Je třeba zavést
přímý maloobchodní prodej zem.výrobků, ovoce a zeleniny. Za cenný povaţujeme přínos
obnovení zrušených pil, pískoven, kamenolomů, cihelen pro potřeby našich občanů.

Celkově se dá říci, ţe rok byl suchý a zima mírná.
Leden: teploty jsou od -3 °C aţ – 6 °C. Nejvíce mrzlo 7. aţ 9. ledna a to -10 °C aţ -11
°C. Od 16. je oteplení +3 °C aţ + 5 °C do 26. ledna. 27. je 5 cm sněhu. 29. aţ 31. ledna je +5
°C.
Únor: teplý +3 °C začátkem měsíce. Od 19. jsou teploty +12 °C a 24. je +17 °C a
slunečno. Ke konci měsíce ochlazení.
Březen: ranní mrazíky -2 °C - -3 °C. Do 15. března denní teploty +2 °C - +16 °C. Od
17. března slunečno a teploty jsou +19 °C. Koncem měsíce +8 °C, v noci -1 °C.
Duben: teploty +12 - +19 °C, poměrně chladno, studený vítr s přeháňkami.

Květen: 1. května je +21 °C a slunečno. Jinak teploty od +20 do +26 °C. Ke konci
května ochlazení.
Červen: začátek měsíce teplý, ale od 9. je ochlazení +14 °C a pršelo. Tyto teploty jsou
do 17. června. Nadále je oteplení. 20. je +28 °C. Ale od 20. je zhoršení počasí, zataţeno,
teploty + 21 °C. Konec června teplý, +28 °C.
Červenec: začátek deštivo a chladno do 20. července. Dále pak je teplo +28 °C - +32
°C.
Srpen: od 1. – 5. jsou teploty +31 °C - +33 °C. Od 6. je ochlazení do 11. a od 12. do
19. je +30 °C - +34 °C. 20. je vichřice a je ochlazení na +12 °C do 24. Do konce měsíce
teploty +10 °C aţ +19 °C.
Září: teploty +10 °C - +19 °C, přeháňky.
Říjen: je uţ chladno, +10 - +14 °C.
Listopad: ranní teploty jsou kolem nuly, denní +4 °C - +5 °C. 30. chumelí.
Prosinec: 1. je ráno -6 °C, přes den je 0 °C. Sněhu je asi 2 cm, večer jsou teploty -7 °C
mrazu. 4. je asi 5 cm sněhu. Od 6. je ochlazení, přes den -7 °C. 10. prosince prší. Dále je zima
jen asi -3 aţ -4 °C. Na vánoční svátky je sněhu poměrně málo. Koncem měsíce prosince je
oteplení na +3 °C.

arození
Dne 20. 7. 1990 se narodila Fáberová Markéta manţelům Fáberovým, Vršovka čp. 23.
Narodila se v Jaroměři

mrtí
Petruţelková Růţena čp. 11, zemřela dne 15. července 1990 ve věku nedoţitých 90 let.
Rydlo Václav č.8, zemřel dne 15. července 1990 ve věku 71 let.

vatby
Ivana Dašková, č. 23 Vršovka
Ondřej Fábera, č. 61 Opočno
Byli oddáni 9. března 1990.
Lenka Matejsková, č. 4 Vršovka
Petr Drašnar, č. 44 Nové Město nad Metují
Byli oddáni 28. dubna 1990.
Pavel Matejsek,č. 4 Vršovka
Lenka Ceralová, č. 670 Nové Město nad Metují. Byli oddáni 18. srpna 1990.

řistěhovali se
10. 5. 1990 Doleţalová Olga z Nového Města
2. 8. 1990 Přibyl Jiří
Přibylová Jaroslava
Přibyl Martin
Přibyl Leoš z Provodova do čp. 5
2. 10. 1990 Hejzlarová Boţena z Nového Města nad Metují k Radovým č. 15.
5. 10. 1990 Jaroměřský Rudolf z Náchoda do čp. 54.

dstěhovali se:
21. 1. 1990 Hojný Luboš z čp. 27 do Prahy
12. 4. 1990 Hrudíková Jaroslava
Hrudíková Jana
Hrudíková Marcela
Hrudíková Iva z čp. 40 do Černčic.
20. 7. 1990 Valášková Anna z čp. 6 do Broumova
28. 8. 1990 Matejsek Pavel z čp. 4 do Dobrušky
21. 9. 1990 Drašnarová Lenka z čp. 4 do Nového Města nad Metují
8. 11. 1990 Vaněk Libor z čp. 44 do Nového Města nad Metují

ojenská sluţba:
Rydlo Radek, č.45 v Jaroměři

očet obyvatel 1990
Letošního roku je ve Vršovce celkem 108 osob.
Rok 1990 zapsal kronikář Marek Ladislav.

Výměra v ha 217. trvale bydlících 109, ţen 55. Věková skupina: do 14 let 18. Muţi 15
– 59 let 31. Ţeny 15 – 54 let 23. Muţi 60+ let 16. Ţeny 55+ let 21. Průměrný věk je 43,3%.
Národnost česká je 108. Slovenská 1.
Náboţenské vyznání: římsko katolická 91, evangelická církev 4, bez vyznání 13,
nezjištěné vyznání 11. Ekonomicky aktivní úhrnem 53, z úhrnu ţeny 22. Vyjíţdějící mimo
obec 41, dělníci 24, zaměstnanci 13, členové ZD 13, ek. aktivní v lese a zemědělství 14, ek.
aktivní v průmyslu 27, ve stavebnictví 1, a v ostatních odvětví 11.
Domy 36, průměrné stáří domů 74,8 roků, rodinné domy 34, neobydlené domy 9,
nevyčleněné chalupy 4, objekty k individuální rekreaci 2, rod.chaty domky 1, vyčleněné
chalupy 1. Základní údaje o byt. fondu. Trvale obydlené byty 45. Velikost bytů. 1 obývací
místnost 6, 2 pokoje 16, 3 pokoje 14, 4+ více pokojů 9. Byty postavené -1919 = 25, 1920 –
1970 = 16, 1971 – 1991 = 4. Ukazatel úrovně bydlení bytů: vodovod 38, koupelna 37,
splachovací záchod 38, ústřední, etáţ topení 23. Obytná plocha bytů 2 225 m.

Rok 1991
a dva roky od listopadové revoluce 199 se změnilo mnohé, i kdyţ ne
přímo ve Vršovce.
Občanské fórum se rozpadlo na dvě strany a to na OH a ODS. Názory některých
politiků se změnily k nepoznání, jiní politici jsou však stejní jako před lety – bez názoru.
Studenti, kteří před dvěma lety stáli na Národní třídě proti „bílým helmám“ teď postávají na
úřadech a utkávají se s mnohem rafinovanějším nepřítelem. Nadšení ve společnosti zvolna
vystřídalo překvapení ze změn, které doba přinesla. Projevuje se neochota měnit sama sebe i
okolí, i kdyţ v dnešní době víme, ţe je to nutné.
Slovenský stát, hlavně vedení, chce samostatnost, i kdyţ lidé s tímto nesouhlasí.
President Václav Havel nabádá, aby stát zůstal zachován. Dochází k privatizaci malé i velké.
Byla zahájena kuponová privatizace, které se můţe zúčastnit kaţdý občan starší 18 let, který
je ochoten vloţit částku 1000 Kčs do kuponů.
Na druhé straně přibývá nezaměstnaných i v našem kraji a okolí. Z tohoto mají místní
pracující největší strach. Továrny v Novém Městě začínají propouštět z důvodu odbytu zboţí.
Protoţe výrobků je nadbytek, je drahé z důvodu obytů vysokých nákladů a vysoké
administrativy v továrnách. Továrny se dostávají do platební neschopnosti a tím nejsou
schopné platit svoje zaměstnance a sniţují stavy. Ale v dnešní době se propouštějí převáţně
jen dělníci. Na vedoucích místech jsou stále staré komunistické struktury z minulé doby.

V letošním roce obecní úřad konal tři zasedání, a to 21. ledna 1991 ustavující zasedání
obecního úřadu. Druhé zasedání bylo 12. září 1991, na tomto zasedání byla projednávána

privatizace prodejny „Jednota“. Třetí zasedání bylo dne 25. listopadu 1991 a zde se probíraly
vyhlášky a poplatky na rok 1992.
Byla schválena vyhláška týkající se pobíhání psů a domácích zvířat po veřejných
komunikacích a po vsi, při zjištění bude majitel pokutován. Téţe bylo na programu odvoz
popela, částka 20 Kčs bylo ponechána. Ale popel by se měl třídit, nesmí obsahovat věci, které
se nedají spálit. Ţelezné věci zvlášť na skládku. Listí ze zahrádek a jablka se mají
kompostovat. Při zjištění nedodrţení bude pokuta aţ 500 Kčs. Poplatek za psa 30, za druhého
60 Kčs.
Poplatky za zemědělskou půdu – je stanoven poplatek 1 200 Kčs z 1 ha, ale bylo
pouţito sníţení na 50%, takţe poplatek činil 600 Kčs z 1 ha. Kdyţ některý občan Vršovky
bude chtíti prodat pozemek, je m² za 20 Kčs. Domovní poplatky zůstaly stejné, 2 m² přízemí
0,80 Kčs, 2 přístavby m² 1 Kčs. Za odvoz popela bylo zaplaceno a to za odvoz traktorového
vleku 800 Kčs. Za odvoz 8 kontejnerů bylo zaplaceno 1 457 Kčs. Dislokační poplatek pro
Vršovku byl 27 000 Kčs.
V letošním roce byla provedena výstavba nového komína v bývalé budově školy,
komín byl prasklý. Bylo provedeno oplechování.
Také bylo vytrháno 10 starých stromů třešní v áleji za Rydlovými na pozemku
obecního úřadu. A deset nových stromků bylo na tomto místě zasázeno. Z důvodu zachování
pěstování třešní v tomto kraji. Vytrhání a znovu zasazení udělali J. Rydlo a Zákravský.

Jelikoţ potravin je přebytek, je v letošním roce sníţení státních dotací pro zemědělství
v ČFR z loňských 35% na letošních asi 13%.
V současnosti stojí i zdejší ZD na počátku sloţitého období. Začíná se jednat
s vlastníky půdy o moţném propachtování půdy druţstvu. Členové ZD mají moţnost také
koupit máslo 1 kg za 44 Kčs. Druţstevníci si mohou ve své prodejně, která dojíţdí do
Vršovky na člena koupit 2 kg zlevněného másla na měsíc.
S platností od 1. 7. 1991 se upravují následující ceny produktů ţivočišné výroby pro
členy i nečleny druţstva. Ţivá selata ve třídě A 18 Kčs za 1 kg, ve třídě B 15 Kčs za 1 kg.
Výhodné jsou rovněţ ceny hovězího masa, za přední čtvrť 23 Kčs za 1 kg, za zadní čtvrť 36
Kčs za 1 kg. Současné ceny vepřových půlek 30 Kčs za 1 kg.
Rostlinná výroba: ţně proběhly celkem dobře, za ideálního počasí, od 22. 7. 1991
sklízení ozimého ječmene aţ do 19. 8. 1991, kdy se sklízela poslední ozimá pšenice. Výnosy
a kvalita obilovin byla celkem dobrá. Velká část ozimé pšenice se prodala v potravinářské
kvalitě, i kdyţ byl povýšen poţadavek na minimální obsah lepku z 23% na 25 – 26%.
Výnosy obilovin:
Pšenice ozimá
6,76 t/ha
Ječmen ozimý
6,94 t/ha
Oves
3,64 t/ha
Triticale
6,14 t/ha
V JZD Bohuslavice, Černčice, Slavětíně a Vršovka je nejméně ţádostí o vrácení půdy
z Bohuslavic a z Vršovky. O půdu se přihlásilo 26 občanů. Jedná se celkem o výměru
přibliţně 155 ha.
V letošním roce byl celostátně zrušen odprodej zlevněného cukru pro druţstva
pěstující cukrovku. Tato sleva byla poskytovaná ve výši 6 Kčs z kg cukru. Vzhledem k této
skutečnosti bylo projednáno s cukrovarem o náhradním prodeji cukru druţstevníkům za
dostupnou cenu niţší neţ je v obchodech. Dne 12. 11. 1991 došlo na poradě cepařů k dohodě,
podle které se prodává pro zaměstnance cukr krystal v pytlích po 50 kg za cenu 11,25 Kčs/kg
+ nevratný obal 10 Kčs.

JZD téţ prodává levnější mléko z kravína a to 1 litr stojí 6 Kčs. Čtvrtka másla
v prodejně stojí 16 Kčs. V prodejně JZD pouhých 11 Kčs. Jiţ z těchto důvodů se rozhodlo, ţe
zdejší obchod „Jednota“ půjde do privatizace. Jelikoţ občané chtějí nakupovat levněji.

Ke dni 12. 9. 1991 na 19.30 byli svoláni na obecní úřad ve Vršovce členové Jednoty i
ostatní obyvatelé obce za účelem jednání o privatizaci zdejší prodejny potravin „Jednota“,
která tuto měla v nájmu. Na toto sedění se sešla převáţná část vršovských obyvatel. Bylo
podáváno občerstvení káva, zákusky a párek s rohlíkem pro všechny přítomné. Bylo
rozhodnuto, ţe „jednota“ ve Vršovce je definitivně rozpuštěná a kdo ze členů by chtěl
pokračovat, musel by přejíti buď do Černčic nebo do jiné obce, kde je ještě Jednota
zastoupena.
Jelikoţ budova prodejny spadá pod obecní úřad Vršovka, rozhodl starosta a obecní
rada, ţe nábytek, který je v prodejně, odkoupí od Jednoty za zůstatkovou cenu, kterou si
stanovila Jednota. Tato cena byla 15 000 Kčs. Mrazák a mrazící pult byl nabídnut obyvatelům
Vršovky k odkoupení.
O prodejnu projevila zájem p. Matejsková Marie, která v prodejně jiţ nějaký čas
prodává. Obecní úřad schválil, ţe prodejnu si vezme do pronájmu a poplatky bude platit
obecnímu úřadu. Na toto podnikání si p. Matejsková musela vzíti půjčku. Roční poplatky činí
5000 Kčs.
Prodejní doba: pondělí: 7 – 11 14 – 16
úterý
zavřeno
středa
7 – 11 14 – 16
čtvrtek celý den
pátek
7 – 11 14 – 16
sobota
volno
neděle
volno
Ceny potravin ke konci roku stouply, takţe máslo v listopadu u p. Matejskové jiţ stálo 19,80
Kčs.

Hasiči v letošním roce zasluhují největší pochvalu za svoji činnosti oproti
předcházejícím rokům. Převáţná část členů jsou mladí lidé. Počet členů je 28. tito se scházejí
na poradách a pořádali tohoto roku značnou část programů pro občany Vršovky. Hasiči
z Nového Města nad Metují věnovali vršovským hasičům přenosnou stříkačku 8, starší, která
se musela opravit, aby byla provozuschopná. Opravu provedli: Luděk Vaněk, Josef Rozínek,
Pavel Vokatý, Zdeněk Rydlo.
V hasičské zbrojnici v obecním úřadě si udělali pořádek, vyřadili prasklé hadice.
Vrata na hasičské zbrojnici natřeli: Ladislav Marek ml, Zdeněk Rydlo, Petr Rydlo a
také natřeli zábradlí u budovy Obecního úřadu.
14. září 1991 bylo opékání prasete u lesa pro všechny, kdo měl chuť.
Hasiči téţ provedli vyčištění všech hydrantů na hašení ve Vršovce. Také byla
provedena kontrola komínů topení. Před Rydlovi č. 39 byla zpevněná krajnice chodníku. Tuto
akci řídil p. Hofman Josef za pomoci: Rydlo Petr, Rydlo Zdeněk, Rydlo Milan z č. 39 a
Marek Ladislav ml. a Rozínek Josef z č. 51.

Také byla provedena brigáda hasiči a to sběr starého ţeleza, byly sebrány 2 traktorové
vleky starého ţelezného šrotu a zisk byl asi 1500 Kčs. Brigáda byla 13. dubna. Zdejší rybník
obhospodařují místní hasiči, jako šéf je Rydlo Petr z č. 39. Do rybníka bylo nasazeno asi 500
kusů násady ryb, kterou obstaral Petr Rydlo.

Fotbal svobodný – ţenatý: konaný 27. 10. 1991 na hřišti za „Stavem“. Ţenatí tento
zápas vyhráli 5:2. Tento zápas se konal při posvícení. Po skončení fotbalového utkání byla
oslava v bývalé drůbeţárně za Rydlovi č. 8. Při této příleţitosti se snědlo 30 litrů drţkové
polévky a vypilo 200 piv, 5 litrů likérů a 4 l vína. Polévku vařil p. Přibyl. Zúčastnila se
převáţná část všech mladých z Vršovky.
Ovocné stromky: čím se stala téţ Vršovka populární je, ţe z celého širokého okolí
chodí nakupovat veškeré ovocné a okrasné stromky. Tyto prodává p. Jaroslav Matejsek z č. 4.
Pan Matejsek také dělá přednášky o ovocných stromech po okolí a má poradenskou sluţbu při
prodeji.
Pro naše ţeny se bude odebírat časopis „Burda“, který bude v místní knihovně a je
hrazen z rozpočtu na kulturu. Půjčování kníţek je v budově obecního úřadu kaţdé pondělí od
18 do 19 hodin.

Leden: do půlky ledna je teplo. Teploty jsou +2 - +7 °C. Od 14. ledna je ochlazení -3 -11 °C do 20. ledna. Od 20. jsou teploty -1 - -3 °C. Sněhu 2 cm.
Únor: je mnohem chladnější, noční teploty jsou aţ -19 °C. Přes den je teplota mírnější,
nejvíce bylo přes den +1 - +6 °C.
Březen: do půlky měsíce jsou ještě ranní teploty pod nulou, přes den +1 - +7 1C. Od
poloviny března +15 °C aţ +18 °C. Konec měsíce chladný 0 °C.
Duben: ranní teploty byly ještě ke konci měsíce 0 °C. Přes den +6 - +12 °C, ke konci
měsíce +6 – +9 °C. Chladno a přeháňky.
Květen: tento májový měsíc je chladný a s přeháňkami. Přes den +11 aţ +15 °C. Ráno
+6 - +11 °C.
Červen: i tento měsíc je chladný s přeháňkami +10 - +22 °C. Ráno +2 - +10 °C.
Červenec: konečný zvrat k lepšímu počasí. Přes den je +29 - +32 °C aţ do 25.
července. Dále je ochlazení na +21 - +24 °C.
Srpen: ranní teploty +8 - +12 °C. Denní teploty +24 - +31 °C. Noční teploty jsou
kolem +15 °C.
Září: začátek měsíce teplý, od 9. je ochlazení +15 - +18 °C. Noční teploty kolem +12
°C.
Říjen: chladno. První sníh napadl 24. října, ale roztál. Teploty +6 - +11 °C přes den.
V noci je kolem nuly.
Listopad: denní teploty +6 - +8 °C, noční +3 – 0 °C. Dosti silné větry a deště. Ke
konci listopadu jsou teploty +5 °C.
Prosinec: od 4. prosince začíná chumelit. 6. na Mikuláše je jiţ 10 cm sněhu. Od 6. je
uţ pravá zima. Teploty dosahují -16 °C. Sněhu je do konce prosince 15 cm. Vánoce jsou
krásně bílé a zima a sníh trvají aţ do konce roku 1991.

mrtí
Svatuška Alois, zemřel dne 25. 5. 1991 ve věku 71 let.
Hůlka Jan, zemřel dne 27. 10. 1991 ve věku 81 let.

arození
V letošním roce se nikdo nenarodil

dstěhování:
V letošním roce se ţádný občan z Vršovky neodstěhoval.

řistěhování:
Anna Valášková se přistěhovala z Broumova.
Karel Gall se přistěhoval z Libřic.

vatby
V letošním roce se nikdo neoţenil

očet obyvatel v roce 1991
108 obyvatel

ojenská sluţba 1991
Radek Rydlo č. 45 v Jaroměři.

Rok 1991 zapsal kronikář Marek Ladislav.

