Rok 1997
tomto roce se ve Vršovce nit tak mimořádného neudálo. Nejvíce zde
pracovali hasiči, kteří se nejvíce podíleli na kulturních akcích. Co však nás můţe nejvíce
potěšit, ţe do Vršovky se začínají vracet mladí a ţe si začínají přestavovat domy a tím zlepšují
i prostředí obce a okolí. Na schůzce, kterou pro občany pořádal Telecom z důvodu, ţe ke
kaţdému domu ve Vršovce bude zavedena přípojka telefonu. Kabely by nevedly po sloupech,
ale zemí, coţ bude veliká výhoda, ţe zmizí spousta telefonních sloupů z obce. Letošního roku
nám onemocněl starosta Josef Rydlo, měl operaci hlavy. I kdyţ občas dojíţdí na zasedání
obecního úřadu, zastává jeho funkci jeho zástupce Pavel Sychrovský č.21.

Obecní zastupitelstvo výboru Vršovka zasedalo tento rok celkem pětkrát. Zasedání se
konalo v budově obecního úřadu. Účast byla celkem dobrá.
Dne 3.února 1997 se konalo první ze zasedání. Na programu byl návrh schválení
rozpočtu obce na rok 1997. Dále byly předneseny výsledky hospodaření za rok 1996, kde byl
zůstatek hospodaření 490 447 Kč. Jednalo se o opravě staré hasičárně. A na programu byl
dopis, kde Jiří Přibyl, velitel hasičů, nechce dále vykonávat funkci velitele. A dát návrh na
velitele nového. Dále pak byl projednáván místní rozhlas, který nefunguje. Na tento se má
podívat pan Tylš z Černčic.
Dne 14. března 1997 se konalo druhé zasedání rady obecního úřadu, toto je veřejné
pro všechny občany Vršovky. Zúčastnilo se celkem 15 občanů. Na programu bylo
projednávána práce v obci na letošní rok. Jednalo se o práce jako vybírání bláta a vyčištění
malého rybníčka, přestavba staré hasičárny, úprava potoka do obecního rybníka na návsi a
z něj. Téţ bylo občanům Vršovky předneseno nařízení o kácení stromů mimo les. Od 1.
dubna 1997 musí kaţdý poraţený strom předem hlásit a to na obecním úřadě. Na tomto
zasedání byl navrţen nový velitel hasičů Vršovky Josef Rozínek čp.51, který vykonává funkci
jednatele. Jednatele přebírá Ondřej Fábera čp. 53. Na programu byly téţ ţádosti o nový
telefon, ale v letošním roce jiţ nejsou čísla. Připomínku téţ měla paní Weiserová, ţe kdyţ je
větší voda, potok se jim rozlévá po zahradě. Aby se dala větší průtoková truba pod cestu. Téţ
byla připomínka udělat nový plot u kříţku před Hromádkovi č.19. Jelikoţ světla po vesnici
nejsou v pořádku, zakoupit pár nových zářivek. A dodělat chodníky po vesnici.
Dne 21. června se koná třetí zasedání obecního zastupitelstva. Na programu je
zavedení plynu do Vršovky. Na zasedání starostů okolních obcí Vršovky, Černčic,
Bohuslavic, Slavětíně a skladů „Horkalen“, bylo dohodnuto, ţe plyn, který by měl vést ze
Spy, kde by měla být vybudována stanice na rozvod do těchto obcí. Na starosti by toto měl
mít starosta Bohuslavic pan Hronovský. Tato akce by se měla uskutečnit do roku 2000. Dále
bylo přebíráno vyčištění příkopů ke Spům. Na tyto akce by měl přispět okus a to z akce
rozvoj vesnic. Na této schůzi byl jmenován do funkce velitele hasičů Josef Rozínek č.51.
Prodavačka potravin ţádala o zakoupení nové chladící vitríny. Téţ bylo projednáno, aby
opravu elektriky po vesnici zajišťoval elektrikář z Vršovky Pavel Matejsek čp.4.
Dne 11. 10. 1997 se koná 4. zasedání obecního úřadu. Na tomto zasedání bylo
provedeno výběrové řízení třech firem a to která to provede lépe a hlavně levněji. Jednalo se o

provedení nové střechy na staré hasičárně a budově vedle ní a provedení zámkové dlaţby před
budovou obecního výboru a před hasičárnou. Také dát nové okapy na hasičárnu. Nejlépe
uspěla firma Kroka. Zápis byl předán na okres do Náchoda. Dotace byla 140 000 Kč. Bylo
vyčerpáno 113 000 Kč a 7 000 Kč dal obecní úřad. Hasiči za pořezání a nahození vnitřku
hasičárny a udělání nových vrat obdrţeli 15 000 Kč.
Dne 14. 11. 1997 se konalo poslední páté zasedání. Zde bylo rozhodnuto, ţe za práci
vybrání příkopů ke Spům, kterou provedl Pavel Sychrovský, zaplatila obec 3 000 Kč. Dále
bylo projednáno, ţe v zimě provede údrţbu cest ve Vršovce. Bylo téţ navrhnuto dát provést
studii na plynovou přípojku. Tato studie by měla stát obecní úřad 10 000 Kč. S tímto návrhem
souhlasila převáţná část představenstva úřadu.

Převáţná část obyvatel České republiky je v dnešní době nespokojena s vládou České
republiky, s ekonomickým hospodařením, rozkrádáním a korupcí. Základním zájmem České
republiky je vstup do NATO, neboť jen tak můţe být zajištěna její bezpečnost. Kromě toho
naše začlenění do evropských struktur vydá nepřehlédnutelný signál zahraničnímu kapitálu o
naší spolehlivosti se všemi důsledky pro naši ekonomiku. Dalším znepokojujícím momentem
je skutečnost, ţe hlavní příčinou či záminkou pro vyvolání krize jsou nejasnosti ve
financování politických stran. Vzor je aféra ODS, konto ve Švýcarsku a sponzoring stran.
Jestli to, co předvádí česká demokratická pravice je všechno, co umí, neumí toho příliš.
Protoţe výměna vlády ústavním postupem je to nejběţnější, co se v demokratickém systému
můţe odehrávat. Vláda Václava Klause a zejména on sám nenabízel v posledních měsících ni
podobného. A kdyţ se v ekonomické šlamastyce, do níţ se stále propadáme, aniţ bychom
nahmatali dno, přidaly sprosté podvody ve financování nejsilnější vládní strany, byla
Klausova vláda zváţena a shledána lehkou a zralou pro odchod. Ţádný nový vítězný únor.
Ţádný puč. Ţádné spiknutí, to jen ODS a její předseda se těţko loučí s mocí. O demokratické
kinderštubě ODS nejlépe svědčí to, ţe podivnými obstrukcemi brání rychlému ustavení nové
vlády, beze sporu je mění v parlamentní krizový stav. Počínání ODS a jejího šéfa se nedá lépe
vyjádřit, neţ parafrází klasického „ať zhyne svět, jen kdyţ bude spravedlnost“. Nebudeme li
vládnout my, můţe jít republika třeba k čertu. Demokraté kaţdým coulem. Po osmi letech
polistopadového vývoje působí politická scéna České republiky bezbranně a vyčerpána
událostmi posledních dnů. To co vychází najevo. V důsledku selhání vládních politiků celá
naše společnost utrpěla značně, doufejme, ţe nikoli nenahraditelné ztráty. Nejde jen o peníze,
které se ztratily při neprůhledném financování politických stran nebo skončily při pochybných
majetkových podvodech v kapsách nejrůznějších spekulantů, či přímo podvodníků. Co bylo
promrháno a co nyní chybí, je nyní hlavně onen lidský kapitál, který představoval největší
vklad, sametovou revoluci roku 1989. Obnovená důvěra lidí v politiku a převzít
spoluzodpovědnost za správu věcí veřejných. Mezi lidmi dnes převládá rozladěnost a
rozčarování z nenaplněných slibů politiků z utahování opasků. Vzniká u nás politický klub,
který vzniká jako občanské sdruţení. Aţ čas ukáţe, kde je jeho místo a zda rozezná dobrou
politiku od špatné, politiku společnosti prospívající od té, která na společnosti pouze
parazituje a prospěchaří. Lidi uţ politika pomalu přestává zajímat.

Jako minulé roky i v roce letošním se hasiči podíleli na všech kulturních akcích ve
Vršovce. Sbor dobrovolných hasičů Vršovka se podílel na slavnosti v Novém Městě n.Metují

na 125. výročí hasičů a pivovaru Primátor. Ve městě na náměstí měli stánek a prodávali tam
kramfleky. Tato akce byla 22. června 1997 na náměstí.
Hasiči se podílejí na opravě hasičárny ve Vršovce, kterou podřezali, dali izolaci a ve
vnitřku nahodili.
Dne 5. září pořádají vršovští hasiči prověrky hasičské techniky okrsku Nové Město
n.Met. Prověrky začaly ve Vršovce v 16:00 hodin. Byla vyzkoušená hasičská technika.
Prodávalo se pivo Gambrinus 12°. Opékaly se kramfleky. V udírně se opékalo maso. Účast
byla poměrně dobrá, i kdyţ menší jako loni. Vytočilo se 6 sudů piva. Jelikoţ velitel Jiří
Přibyl sloţil funkci, je nový velitel Josef Rozínek, který dělal jednatele. Nový jednatel je
Ondřej Fábera.
20. – 25. října 1997 se dělala nová střecha na hasičárně. Toto provedla firma Kroka
z Černčic.
Dne 5. prosince 1997 se konala v budově obecního úřadu výroční hasičská schůze.
Účast byla 21 členů. Na konci letošního roku se v budově obecního úřadu konala oslava
Silvestra.

Březen: Hale Boppova kometa je unikátem tohoto století. Na obloze je jasnější neţ
kterákoliv hvězda, je krásně viditelná i ve Vršovce.
Únor 3. – 8.: V celé republice nejezdí vlaky.Z důvodu stávky drah. Nastává zdraţení
jízdného. A také podraţilo jízdné autobusem. Do Nového Města jiţ stojí jízdenka 7 Kč
k nádraţí a 11 Kč na stanici Rychta.
Duben: V čísle 18, to bylo u Sychrovských, předělávají Holbovi z Prahy. Dům čp. 28
Ţilíkovi je na prodej, zatím ho nikdo nekoupil. Dům čp.35 Černých koupili manţelé
Syrovátkovi a začali ho spravovat.
5. – 6. července na svátky Cyrila a Metoděje bylo hrozné počasí, pršelo a byl velký
vítr.
V červenci jsou velké záplavy jednak na Moravě, v Krkonoších, Na Bruntálsku,
zaplaven je i Hradec Králové předměstí. Nejhůře dopadli na Moravě, kde bylo rozbořeno
mnoho domů zaplavených továren. Po celé republice se pořádali sbírky na pomoc
postiţeným. Ve vršovce se nic nedělo, vod zde nic neudělala. Byla zde také uspořádána sbírka
pro postiţené. Není pamětníka takových hrozných povodní. Tyto se opakují po sto letech. 23.
července se ve 12:00 hod. po celé republice drţí minuta ticha za oběti povodně.
26. dubna 1997 je Papeţ v Hradci Králové. 27. dubna 1997 je Papeţ v Praze.
30. – 31. srpen: Tento den je smutný pro celou Anglii. Ve Francii zahynula tragicky
v automobilu anglická princezna Diana. 6. září 1997 se koná v Anglii pohřeb Diany. Tento je
vysílán v televizi.
30. listopadu 1997: Premiér Václav Klaus přijal demisi vlády a odstoupil. Demisi
navrhl prezident Václav Havel. Novým premiérem byl jmenován guvernér státní banky pan
Tošovský, rodák z Nového Hrádku. Tošovský dostal za úkol sestavit novou vládu. Vláda má
být jmenovaná aţ po Novém roce v roce 1998.

Leden: Začátek měsíce ráno aţ -16 °C, přes den -8 °C. Pátého ledna nachumelilo 15
cm sněhu. Uprostřed měsíce jsou teploty mírnější -4 - -8 °C. Sníh je aţ do konce ledna.
Koncem ledna je -10 - -5 °C.

Únor: Sněhu 5 cm. Začátek února je studený, aţ -11 - -7 °C. Sněhové přeháňky.
Uprostřed měsíce je oteplení a konci února je jiţ +6 °C.
Březen: Teploty začátkem měsíce +12 °C. 17. – 18. března ochlazení, chumelí, -1 - -4
°C. 22. března nachumelilo 15 cm sněhu. Od 24. je zima. 29. ještě chumelí. Konec měsíce je
+13 °C a slunečno.
Duben: Začátek dubna velké oteplení +19, od 14. je ochlazení +2 °C. 16. dubna
napadlo 5 cm sněhu.Dále oteplení do konce měsíce +9 - +16 °C.
Květen: Teploty +16. Od 7. května je ochlazení, +í °C a prší. Od 12. je oteplení aţ na
+27 °C. 14. května je +29 °C. 19. je ochlazení +19 °C a prší. Chladno a přeháňky jsou aţ do
konce měsíce.
Červen: Teploty +16 °C. Chladno do 9 . června. Od 9. oteplení +27 °C. 10. je +32 °C.
Dále pak chladno a přeháňky.
Červenec: Z kraje měsíce je poměrně teplo. Nadále prší, teploty +17 °C. Od 24. jiţ je
teplo do konce měsíce.
Srpen: Začátek měsíce chladnější. Od 4. je jiţ teplo +26 - +29 °C. 24. srpna je na
slunci +45 °C. do 28. je +31 °C. 29. srpna ochlazení na +15 °C a do konce měsíce prší.
Září: Začátek měsíce velice teplý +30 °C. Aţ 5. září se ochlazuje na +25 °C. 10. září je
+15 °C a vítr. Nadále pak teploty +23 - +26 °C. Koncem měsíce je uţ chladnější +15 °C.
Říjen: Teploty +16 – 18 °C přeháňky a prší. 15. října ráno 0 °C a chumelí. Začínají
ranní mrazíky -4 °C, přes den +7 °C. 25. přes den nachumelilo. Do konce října je jiţ zima -8
°C.
Listopad: Ranní mrazíky, přes den +5 - +13 °C. Od 17. začíná zima -5 °C, přes den
vystoupí teploměr na 0 °C. 22. napadl sníh. Od 20. je jiţ přes den +3 °C a mrholí. Do konce
listopadu je asi +2 °C.
Prosinec: Začátek měsíce přeháňky +2 °C. 6. napadlo 6 cm sněhu. 8. taje. Oteplení +8
- +9 °C. 14. prosince je jiţ ochlazení, ráno aţ -13 °C, přes den -5 °C. 17. prosince je sněhu
jenom poprašek. Od 19. oteplení +6 - +8 °C. Před vánočními svátky aţ +10 °C. Do konce
roku teplo.

arození
V letošním roce se nenarodil ţádný nový občan Vršovky.

mrtí
Jaroslava Svatušková zemřela v úterý 29. července 1997 ve věku nedoţitých 74 let.

dstěhování:
Štaubertová č.34, narozena 12. 9. 1912 se odstěhovala do Domova důchodců do Stárkova dne
6. 10. 1997.

řistěhování
Letošního roku se do Vršovky nepřistěhoval ţádný nový občan.

V letošním roce 1997 k 31. 12. má Vršovka celkem 105 občanů
Rok 1997 zapsal kronikář obecního úřadu Vršovka Marek Ladislav.

Rok 1998
e Vršovce se tohoto roku událo poměrně dost, 16. ledna nám zemřel
starosta Josef Rydlo po operaci hlavy.Jeho funkci jako místostarosta byl navrţen Pavel
Sychrovský čp.21, který funkci zastával aţ do voleb v listopadu tohoto roku. Bývalý starosta
udělal pro Vršovku opravdu hodně práce. Podílel se na zavedení vodovodu, na opravě cest,
zavedení telefonů, kontejnerů na odpadky a ještě mnoho dalších akcí ve vesnici. Šel občanům
Vršovky příkladem, čest jeho památce.
Tohoto roku byl také zrenovován kříţ u obecního úřadu a to ke stoletému výročí. Byl
upraven rybníček u Doleţalových. Telefonní kabely po celé vesnici byly dány do země
firmou Telecom a ke kaţdému domu zavedeny přípojky.
Dále byla uděláno zámková dlaţba na chodnících před prodejnou a obecním úřadem
aţ k Holbovým č.18.
Po volbách v listopadu byl zvolen nový starosta Vršovky a to 20. 11. 1998 na
ustavující schůzi obecního zastupitelstva pan Josef Čečetka z čp. 25. Tento funkci přijal.
Letošního roku byly dvoje volby a to do Parlamentu a poslanecké sněmovny a volby
do zastupitelstev obcí a měst.
Konaly se zde hasičské prověrky, i kdyţ v letošním roce tato akce byla poměrně slabá,
zúčastnilo se méně sborů neţ minulý rok, i kdyţ občerstvení bylo dostatečné, nebylo pěkné
počasí, pořád pršelo.
Řádily potopy v Orlických horách v Kounově, na Dobrušsku, v Krkonoších a na
Bruntálsku. Vršovka dopadla celkem dobře akorát, ţe byl na návsi plný rybník a někteří měli
vodu ve sklepech. Letošní rok byl vůbec mokrý a pršelo více i jak bývá zvykem jiné roky.

1.zasedání zastupitelstva se konalo dne 16. 2. 1998. Přítomni P. Sychrovský, V.
Hromádko, J. Rousek a L. Marek. Na programu bylo schválení rozpočtu na rok 1998 a to
417 000 Kč. Zakoupit do prodejny nářezák za 20 000 Kč, zakoupit novou kopírku pro obecní
úřad, zakoupit čtyři uniformy pro hasiče. Zaţádat na okrese o dotace na úpravu rybníčka u
Doleţalových, na úpravu chodníků a restauraci kříţe. Vykácet staré ovocné stromy u
prodejny. Prodej pozemku Sádovským 3,5 akru. Pronájem obecního rybníka hasičům. Prodat
akcie. Poplatky ze psů, 1 je 50 Kč, za druhého psa 80 Kč.
2. zasedání zastupitelstva se konalo dne 11. května 1998. Přítomni byli P. Sychrovský,
J. Kylarová, V. Hromádko, J. Rousek, L. Marek. Na programu byla oprava kříţe u obecního
úřadu, cena opravy 20 000 Kč 24karátovým zlatem ke 100letému výročí. Zadání opravy 4
laviček p. Svatuškovi. Hovorna veřejná telefonu p. Vaňková. Prodejna potravin p. Krupičková
z Bohuslavic v obchodě končí. Najít novou prodavačku do prodejny potravin. Prodej akcií
Plynárenská 37 000 Kč. Zajistit volební komisi na volby konané v červnu. Hasičárna, vyjasnit
prodej piva, ţivnostenský list, placení elektriky. Zavedení plynu do Vršovky studii.
3. zasedání zastupitelstva se konalo dne 19. srpna 1998. Přítomni p. Sychrovský, J.
Kylarová, V. Hromádko, J. Petruţelka a L. Marek.Na programu je zajištění voleb do obecního
zastupitelstva. Bylo vyvěšeno, ţe kaţdý občan starší 18 let se můţe přihlásit jako nový

kandidát do obecního zastupitelstva. Úprava rybníčka firma Kroka neplní své závazky na
úpravě. Byla nalezena nová prodavačka pro místní obchod potravin a to paní Kylarová
z Bohuslavic. Jal ale podmínka zakoupit digitální váhu a koupit nový mlýnek na kávu.
Darovat 10 000 Kč obcím Kounově a Dobré v Orlickým horám, které byly postiţené povodní.
Zajisti nátěr oken v bývalé škole a to u Vaňků. Zajistit, aby rozhlas byl slyšet po celé obci.
4. zasedání zastupitelstva se konalo v říjnu 1998. Přítomní P. Sychrovský, J. Kylarová,
V. Hromádko, J. Rousek a L. Marek. Na programu bylo ukončení starého obecního
zastupitelstva, odměny pro zástupce starosty a členy zastupitelstva, kontejner na plasty 1 400
Kč, nebezpečné odpady, které byly odvezeny platí obecní úřad. Čistička Holbovi zapojeni na
obecní kanalizace, bylo schváleno.

Přítomní P. Sychrovský, L. Marek, P. Matejsek, J. Čečetka, H. Holbová, K.
Hromádková. L. Marek zahájil zasedání v 18:00, přivítal přítomné, po přečtení slibu ho
všichni přítomní podepsali.
Poté bylo přistoupeno k volbě starosty a ostatních orgánů obce. Obsazení jednotlivých
funkcí bylo hlasováním schváleno takto: starostou byl zvolen p. Čečetka Josef, místostarostou
p. Sychrovský Pavel, pokladníkem p. Matejsek Pavel. Předsedou stavební komise p. Holbová
Hana, členem stavební komise Matejsek Pavel. Předsedou kontrolní komise Hromádková K.
Předsedou finanční komise Sychrovský P. Členem finanční komise Fábera Ondřej. Správcem
skladu CO Matejsek Pavel. Dále byl projednán plat starosty a místostarosty. Jako další byla
schválena smlouva s pokladníkem o finanční odměně za vykonávání této funkce.
2. schůze obecního zastupitelstva se konal 14. 12. 1998. Přítomní starosta J.Čečetka,
P. Sychrovský, P. Matejsek, H. Holbová, L. Marek. Nepřítomná K. Hromádková. Schůze byla
zahájena v 17:00 hodin.
1. návrh na předsedu inventarizační komise, navrţena a schválena byla K.
Hromádková. Členové P. Sychrovský, L. Marek, P. Matejsek. Termín inventarizace je
stanoven nejpozději do 31. prosince 1998.
2. Byl schválen zástupce do Okresního zasedání Josef Hronovský z Bohuslavic.
3. Schválená koupě výsuvného ţebříku v ceně 8 000 Kč za účelem opravy veřejného
osvětlení.
V průběhu schůze se dostavila K. Hromádková a oznámila ústně svůj úmysl
rezignovat na členství v zastupitelstvu obce. V této souvislosti odmítla také vykonávat funkci
předsedy inventarizační komise. Inventarizace byla provedena do určeného termínu.

Volby se konaly 19. a 20. 6. 1998 v budově obecního úřadu. Začínaly 19. 6. od 14:00 hod. do
22:00 hod a 20. 6. od 7:00 hod do 14:00 hod.
Volební komise:
V. Hromádko, předseda, Vršovka č.19
M. Weisser, místopředseda, Nové Město n. M.
V. Koukal, člen, Bohuslavice n.M.
J. Rousek, člen, Vršovka č.33
L. Marek, člen, Vršovka č.51
J. Kylarová byla zapisovatelka, Vršovka č.47.

Počet zapsaných voličů
Počet vydaných úř. obálek
Počet platných hlasů
Voleb se zúčastnilo

82
73
71
89% voličů

Počty odevzdaných platných hlasů pro jednotlivé kandidátní listiny:
1. KDU – ČLS
16 hlasů
2. NEZÁVISLÍ
0 hlasů
4. DU
1 hlas
5. ODS
17 hlasů
6. OK – POLITICKÝ KLUB
2 hlasy
7. ČSSD
12 hlasů
9. KSČM
6 hlasů
10. SPR – RSČ
6 hlasů
11. US
8 hlasů
12. DŢJ
1 hlas
13. ČSNS
2 hlasy
18. STRANA ZELENÝCH
0 hlasů
1. Křesťanská a demokratická unie. Československá strana lidová.
2. Nezávislí
4. Demokratická unie
5. Občanská demokratická strana
6. Občanská koalice – Politický klub
7. Česká strana sociálně demokratická
9. Komunistická strana Čech a Moravy
10. Sdruţení pro republiku. Republikánská strana Československa.
11. Unie svobody.
12. Důchodci za ţivotní jistoty
13. Česká strana národně sociální
18. Strana zelených

Volby se konaly 13. a 14. 11. 1998. Začátek voleb v pátek 13. od 14:00 hod do 22:00 hod a
sobotu 14. od 7:00 hod do 14:00 hod.
Volební komise:
Zapisovatelka Kylarová Jana č.47
Předseda
Hromádko Václav č.19
Člen komise Syrovátko Vlastimil č.35
Člen komise Koukola Václav, Bohuslavice za ČSL
Člen komise Hronovský, Bohuslavice za ČSL

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

Marek Ladislav č.51, 46 hlasů
Holbová Hana, č.18, 44 hlasů
Sychrovský Pavel, č.21, 43 hlasů
Čečetka Josef, č.25, 42 hlasů
Matejsek Pavel, č. 4, 41 hlasů
Hromádková Květa, č. 19, 33 hlasů

Celkový počet voličů
Odvolilo celkem
Neplatných hlasů
Nevolilo celkem

84
59
12
13

Po pádu Klausovi vlády nastoupila v lednu nová dočasná vláda, která pracovala aţ do
předčasných voleb v červnu. Jako premiér byl zvolen pan Tošovský, který zastával funkci
guvernéra státní banky. Pan Tošovský pochází z Nového Hrádku, takţe je to rodák z tohoto
kraje. Vláda pracovala dobře. Po volbách v červnu vyhrála volby Sociální demokracie v čele
s panem Milošem Zemanem. Po neshodě stran o sestavení vlády, byla nakonec sestavena
menšinová vláda v čele s premiérem Zemanem. Vzpomeneme-li na rok 1990, kdy Václav
Klaus se vysmíval tzv. perestrojce, která spočívala v malá privatizaci a podpoře malého
podnikání. Dnes se ukazuje, ţe zejména odvody z DHP a dani soukromých prodejen a malých
provozoven krmí náš nenasytný státní rozpočet. Naopak celkové výsledky velké privatizace
jsou velice ţalostné. Minimální zisky a následná neschopnost splácet úvěry společně se zhrub
20 miliardami ročních státních dotací, to jsou konkrétní výsledky Klausova NEPu. Velice
závaţná je skutečnost, ţe došlo k znehodnocení akcií účastníků kuponové privatizace
drobných akcionářů. Byly vypláceny statisícové odměny členům dozorčích rad a drobný
akcionář neviděl ani korunu. Stoupá kriminalita všeho druhu a nemluvě o tunelování bank u
nás. Stoupá nezaměstnanost, protoţe fabriky krachují, není odbyt zboţí a značně klesl vývoz
do zahraničí. Naši zemědělci mají problémy, protoţe se k nám dováţí levné dotované maso,
brambory, jablka a jiné zboţí. Zemědělci stávkují a doţadují se v právu, aby se omezí dovoz
dotovaných potravin ze zahraničí.
Krize v naší republice se prohlubuje. Dochází ke zpomalení hospodářského růstu. Jiţ
se hovoří také, ţe by měl prezident Václav Havel odstoupit ze své funkce z důvodu
zdravotního stavu.

2. ledna: zvolená nová vláda ČR v čele p. Tošovský jako premiér.
16. ledna: zemřel starosta p. J. Rydlo
20. ledna: konala se volba prezidenta ČR. Znovu byl zvolen Václav Havel.
Únor: hokejisté České republiky získali na OH v Naganu 1. místo, takţe jsou mistři světa.
Březen: Telecom – kopou se přípojky.

19. – 20. června: volby do parlamentu a do poslanecké sněmovny.
24. července: plný rybník na návsi, potopy.
7. července: opékání prasete u lesa.
11. září: hasičské prověrky
1. října: změna pošty z Bohuslavic n.M do Nového Města n.Metují 549 01.
6. listopadu: výlov rybníka hasiči
13 – 14. listopadu: volby do obecního zastupitelstva
20. listopadu: volba starosty
22. listopadu: rybí hody hasiči
4. prosince: chodil Mikuláš po návsi.

Leden: Nový rok teploty nad nulou +5 - +9 °C aţ do 22 . ledna,kdy začíná mrznout.
Mrazy -4 - -15 °C je 31.
Únor: 1. je mráz -20 °C. Dále mrazy -7 aţ -11 °C. 8. února ráno 0 °C, přes den +3 °C.
Ranní mrazíky ještě trvají, ale přes den je nad nulou +10 °C. 22. února je uţ +16 °C. Do
konce měsíce +2 - +7 °C.
Březen: začátek teplý +7 - +8 °C. 10. března padá sníh a mrzne -6 °C. 12. je -8 °C a
13. chumelí a je oteplení. 20. je ochlazení. 22. napadl sníh 5 cm.
Duben: teploty +8 - +25 °C. Zima uţ není, ale ráno teploty klesají pod 0 °C. 26. je jiţ
+20 °C, ke konci měsíce je +25 °C.
Květen: tento měsíc se dá říci, ţe vyloţeně propršel. Do 11. teploty +10 °C aţ +15 °C.
Koncem měsíce +30 °C.
Červen: 1. je +15 °C. Od 2. je oteplení +26 aţ +34 °C do 7. června. Následuje
ochlazení a prší do konce června. 28. je uţ +28 °C.
Červenec: 1. je 27 °C. 2. začíná ochlazení, do 13. je +8 - +16 °C. 13. je +28°C, ale od
14. je ochlazení +20 °C do 20., pak následuje oteplení +32 - +36 °C. 23. prší, rybník je plný.
Do konce měsíce ochlazení.
Srpen: 1. ještě přeháňky. 2. je oteplení +29 °C. Teploty jsou +25 - +34 °C. Od 24.
ochlazení +15 °C do konce měsíce.
Září: teploty +7 - +16 °C. Od 18. prší a je chladno. Do konce měsíce jsou teploty +15 +18 °C.
Říjen: teploty +7 - +14 °C, přeháňky, je chladno a prší. Koncem října jsou teploty +6
°C.
Listopad: začíná zima, ráno je -2 - -9 °C, přes den +2 - +4 °C do 15. listopadu. 18. uţ
napadl sníh, teploty přes den pod nulou. 22. je uţ -12 °C a také 23. 25. je ledovatka a sníh
není jen poprašek. Mrzne do konce listopadu.
Prosinec: 1. je -6 °C a 2. je -10 °C. Mrzne a 5. uţ chumelí celý den -5°C. Mrzne,
mrazy jsou přes den -5 °C a 11. ráno je -15 °C, sněhu asi 10 cm. 12. prosince je uţ -18 °C,
přes den -8 °C. Od 13. prosince nastává obleva, sníh roztál, teploty +4 - +6 °C. Od 21. je zase
ochlazení. Mrzne i na Vánoce, ale sněhu je jen poprašek, teploty přes den -5 °C.
Letošní počasí natropilo mnoho škod. Nejhůře dopadli v Orlických horách v Kounově
a v Dobrém, proto se po dohodě o výpomoci těmto dvěma obcím zaslala naše obec peněţitý
dar a to 10 000 Kč. Toto schválili všichni zastupitelé obecního úřadu.

mrtí
Josef Rydlo, starosta Vršovky, zemřel dne 16. 1. 1998 ve věku nedoţitých 54 let. Pohřeb se
konal v obřadní síni v Novém Městě n. Metují dne 21. 1. 1998.

arození
Dne 1. 11. 1998 se narodil manţelům Vojtěchovým syn Patrik Vojtěch.

řistěhování
Dne
1998 se z Prahy do čp.18 přistěhovali Holba Daniel, Holbová Hana, Holbová
Veronika, Holbová Tereza.

vatby
Ivana Hromádková, Vršovka č.19,
Tomáš Vojtěch, Náchod 1445
byli oddáni 4. dubna 1998 v Novém Městě n.Metují.

dstěhování
V letošním roce se nikdo z Vršovky neodstěhoval.

Počet obyvatel Vršovky je v letošním roce 108 obyvatel.
Zapsal kronikář obecního úřadu Marek Ladislav.

Rok 1999
ento rok je významný tím, ţe je poslední v tomto tisíciletí psaný
s jedničkou. Jisté je, ţe se předpovědi o konci světa v tomto roce nepotvrdili, ale velké
katastrofy po celém světě, zemětřesení, záplavy, které postihly i Vršovku v červnu. Toto
předpověděl jiţ v 16. století geniální astrolog Nostradamus, ţe stihne naši planetu katastrofa
světových rozměrů. Aby se zamezilo dalším záplavám ve Vršovce, obecní úřad rozhodl, ţe
nad Vršovku směr Spy, kde je bývalá hráz nazývaná „Stav“, byly dány truby a kraje
zabetonovány a hráz nad trubami zpevněna hlínou. Tato hráz by vodu z polí v případě
povodně zdrţela a tak zamezila záplavě v obci. Tuto akci provedla firma „Kroka“ z Černčic.
V těchto místech dříve býval rybník. V dnešní době je tady pole.

Starosta: Čečetka Josef č. 25
Místopředseda: Sychrovský Pavel č.21
Členové zastupitelstva: Matejsek Pavel č.4, Marek Ladislav č.51, Holbová Hana č.18,
Hromádková Květa č.19.
Zasedání obecního zastupitelstva dne 1.3.1999.
1. Návrh na schválení obecního rozpočtu na rok 1999, byl schválen všemi hlasy
přítomných.
2. Prodej akcií VČE, a. s. a Plynárenská. Tento prodej byl schválen.
3. Úklid budovy obecního úřadu. Bude provádět Renata Syrovátková.
4. Odvoz kontejnerů bude zajištěn.
5. Termín veřejné schůze bude stanoven do konce měsíce března 1999.
Zasedání obecního zastupitelstva dne 29. 3. 1999.
1. Schválení programu veřejné schůze zastupitelstva. Byl schválen program.
2. Informace čerpání obecního rozpočtu v roce 1998 a rozpočet na rok.1999.
3. Informace o dotacích na provoz veřejného osvětlení.
4. Projednání problematiky svozu komunálního odpadu. Návrh na zavedení systému
popelnic.
5. Informace o stavu přípravných prací na plynofikaci obce.
6. Projednání nabídky na hromadný odvoz nebezpečných odpadů.
7. Informace o kácení a pořezů stromů pracovníky VČE z důvodů instalace nových
sloupů veřejného osvětlení.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Poţární řád.
Veřejná schůze obecního zastupitelstva dne 29.3. 1999. Počet občanů 22. Dále byl přítomen
zástupce do Okresního shromáţdění p. Josef Hronovský z Bohuslavic. Projednány byly
následující body programu schválené obecním zastupitelstvem.
Diskuse občanů: poţadavek je na objednání kominických sluţeb (p.Rada). Plénum se
rozhodlo na individuálním objednání těchto sluţeb bez zprostředkování obce. Umístění
dopravní značky vjezdu vozidel nad 3,5 tuny (p.Vaněk). P. Hronovský upozornil, ţe
umisťování značek není v kompetenci obce. Návrh byl odloţen. Námět na zvýšení světlosti

propustní místní vodoteče (p.Weiserová). Tento námět byl přijat s tím, ţe jeho realizace závisí
na objemu dotací pro obec. Nyní se jeví jako prioritní rekonstrukce veřejného osvětlení.
Úprava rampy u místní prodejny. Apel na občany obce ke zvýšení kázně při pouţívání
kontejnerů na odpadky (p. Rousek). Stíţnost (p. Kylara) na spalování pneumatik, na
otevřeném ohništi p. Ţilíkem. Námět na řešení příjezdů vozů sváţejících komunální odpad
z navrhovaných popelnic k domům, k nimţ vede úzká komunikace. P. Hronovský upozornil
na skutečnost, ţe firmy zajišťující odvoz odpadů disponují i automobily menších rozměrů.
Dotaz na pravomoce obce ve stavebním řízení (pí. M.Rydlová).
Zasedání obecního zastupitelstva dne 1. 11. 1999 ve Vršovce.
1. Ţádost o přidělení obecního bytu v domě čp.44. Zastupitelstvo vzalo na vědomí ţádost
o přidělení bytu a to od p. Petra Vokatého a rozhodlo o vypracování odpovědi s tím, ţe
p. Vokatý bude zařazen do pořadníku ţadatelů o přidělení bytu.
2. Výběrové řízení na opravu vodních toků a vybudování hráze pro záchyt vody.
Z přihlášených firem Štefan Kroka, Josef Kroka a Michal Khnadl a syn. Obecní
zastupitelstvo schválilo zadání těchto prací firmě Štefan Kroka.
3. Vypracování projektu rekonstrukce bytů v čp. 44. Rekonstrukce byla schválena.
4. Projekt na opravu hráze rybníka jako příloha k ţádosti o přidělení dotace na rok 2000.
Obecní zastupitelstvo schválilo zadání vypracování projektu na opravu hrází rybníka
ve Vršovce.
5. Starosta téţ informoval o moţnosti účasti v regionálním seskupení obcí Velká
Jesenice.
Zasedání obecního zastupitelstva dne 13. 12. 1999.
1. Svoz domovního odpadu. Zastupitelstvo přijalo nabídku zástupce Podorlické
skládkové společnosti s. r. o. p. Raicha na svoz domovního odpadu od 1. 1. 2000.
Přihlásilo se 16 domácností. Zastupitelstvo rozhodlo, ţe domovní odpad bude
likvidování do popelnic a tyto odváţeny PSS Křovice. Dosavadní kontejnery na
domovní odpad budou uzamčeny a zpřístupněny pouze v jarním období. Do
kontejneru nemůţe být ukládán nebezpečný odpad. Pouţívání kontejnerů bude
upraveno vyhláškou, která bud předloţena ke schválení na příštím jednání
zastupitelstva. Zastupitelstvo rozhodlo o přistavení kontejneru na plasty vedle
dosavadních na sklo. Téţ rozhodlo o příspěvku na úhradu nákupu popelnic ve výši
50%.
2. Inventura obecního majetku byla proveden k 31. 12. 1999. Komise: Matejsek Pavel,
Marek Ladislav, Holbová Hana, Sychrovský Pavel.
3. Vstup obce do mikroregionu. Ke dni 13. 12. 1999 byl schválen vstup obce do
mikroregionu sdruţení obcí Metuje. Zastupitelstvo schválilo pěti hlasy.
Zasedání obecního zastupitelstva dne 14. 6. 1999 ve Vršovce.
1. Byla projednána výše dotací a to na veřejné osvětlení činí státní dotace 39 tis. Kč a
obec přispěje částkou 26 ti. Kč z účtu obce. Státní dotace na úpravu vodních toků bude
činit 100 tis.Kč. V této souvislosti OZ rozhodlo, ţe bude pokračovat úprava vodní
struhy od malého rybníčka k rybníku velkému.
2. Projednán další postup po uvolnění obecního bytu p. Šichanem. V případě zájmu o
pronájem obce provede rekonstrukci elektroinstalace. Byt bude nabídnut občanům
obce. V případě nezájmu bude byt nabídnut širšímu okruhu zájemců i mimo obec..
Zasedání obecního zastupitelstva den 9. 8. 1999 ve Vršovce.
1. Projednán dopis pí. Milady Rozměrové adresovaný obecnímu úřadu. Oznámení o
povodňovém stavu její nemovitosti domku čp. 54. Zastupitelstvo projednalo obsah
odpovědi na toto oznámení a rozhodlo o opravě stávající propusti.

2. Zastupitelstvo dodatečně projednalo ţádost ing. Lubomíra Haka o povolení protlaku
pro vodovodní přípojku pod obecní komunikací a vyslovilo souhlas s provedením
protlaku.
3. Dotace na úpravu vodních toků. Neregulované vodní toky v katastru obce jsou ve
správě Meliorační správy. Na plánování akce bude vypsáno výběrové řízení.
4. Projednána problematika obecního bytu po p. Šichanovi. Ve věci nerozhodnuto,
odsunuto na příští zasedání.
5. Návrhy na vybudování dětského hřiště. Projednány dva návrhy na umístění hřiště. A)
na obecním pozemku u domu čp.44. B) po projednání s majitelem na pozemku p.
Rydly na Hlubské. Zastupitelstvo konstatovalo, ţe oba návrhy vyţadují výjimku
z územního plánu dle studie ing. Vojtěcha. A tak nebylo vysloveno konečné
rozhodnutí.

Zemědělství: Dnešní krize zemědělské prvovýroby je důsledkem nepoměrů při
rozdělování finančních prostředků od prvovýroby přes zpracovatelský průmysl ke koncovému
spotřebiteli. Náklady na prvovýrobu, které zahrnují vedle nákupu umělých hnojiv a
chemických prostředků také investice do obnovy sklizňové techniky a technologií pro prvotní
ošetření a zpracování zemědělských komodit, jsou tak vysoké, ţe zemědělci prodávají svoje
výrobky na hranici rentability. Proto by bylo třeba přijmout opatření pro ochranu místních i
regionálních trhů před levnými potravinářskými dovozy. Není spravedlivé, ţe zemědělce
dostane za kilo vepřového třicet, někdy méně korun, a v prodejnách se koupí za devadesát i
více korun.
Politika v ČR: výsledky předčasných voleb 1998 mocenskou patovou situaci v ČR
nevyřešily. ODA oslabená rozpadem, který následoval po skandálu s jejím financováním
vypadla ze hry o voličské hlasy, zato Klausovi bombastickou kampaní a strašením z návratu
komunismu se podařilo získat dost hlasů na to, aby jeho ODS zůstala nejsilnější
z pravicových stran, čímţ získal pozici, kterou potřeboval, aby mohl i potrestat „zradu svých
bývalých soudruhů z ODS“ (nyní US) unie svobody a spojenců pravicové národní fronty
(KDU – ČSL) neochotou k vytvoření pravicové koalice a naopak nabídnutím „Opoziční
smlouvy“ vítězné levicové Zemanově ČSSD.
Opoziční smlouva mezi ODS a ČSSD ohroţuje demokracii v České republice.
Otevřené i skryté spojenectví mezi nejsilnějšími stranami vrcholí jejich úpornou snahou o
změně volebního zákona. Ta má proběhnout tak, aby jejich zastoupení ve sněmovně bylo co
největší bez ohledu na skutečnou vůli občanů. Přitom uţ současně platný zákon svým
souběhem pětiprocentní vstupní klausule a vysokých finančních kaucí omezuje svobodnou
politickou soutěţ v takové míře, která nemá obdoby v ţádané demokratické zemi světa. Pro
obhajobu svého nečestného záměru zaklínají se obě strany potřebou stabilního politického
prostředí. Jenţe nelze prosazovat stabilitu za kaţdou cenu, natoţ proti vůli voličů. Akce „čisté
ruce“, kterou vyhlásila sociální demokracie v čele s p. Zemanem, která by měla odhalovat
trestnou činnost jako tunelování bank, privatizace podniku, topných olejů, podplácení a jiné
trestné činnosti, nepřinesla v tomto roce ţádné úspěšnosti.
Ceny jdou stále nahoru, zejména ceny energií, benzínu, stoupá nezaměstnanost.
Podniky nevyplácejí lidem mzdu. Je kritizovaná zejména vláda, která je vlastně menšinová a
voličům se to nelíbí z důvodů, ţe ministři nepracují jak by měli. Proto studenti podali k 17.
listopadu prohlášení „Děkujeme, odejděte“. Píšou cítíme se oklamáni. Díváme se do tváře
arogantní politické moci, které se neumí domluvit na funkčním vedení země a obviňuje z toho
nás občany, protoţe jsme prý špatně volili. Součastně vláda svým chováním hrubě zkresluje a

poškozuje obraz naší země v zahraničí a mezi domácí obyvatelstvem vyvolává smutek a
beznaděj, coţ nás uzavírá do opětné vnitřní emigrace, jak si pamatujete z dob komunismu.
Mezi státem a střední podnikatelskou třídou nepanuje spolupráce, ale boj, který prorůstá,
nedůvěra a zlodějna, neschopnost a korupce ze strany státních úředníků. Naši politici se
chovají jako by si neuvědomovali, ţe jsou odpovědni nejen za výkon svěřené moci, ale i za
morální atmosféru ve společnosti, pro kterou se svými činy a postoji stávají nejviditelnějším
vzorem. Z toho vyplývá, ţe by v nejbliţší době mohla vzniknout nová politická strana.
Česká republika se v letošním roce stala členem „NATO“. Je to výsledek historického
procesu a je to skutečně váţný historicky nezvratný krok, který rozbíjí ţeleznou oponu a tzv.
Jaltské uspořádání Evropy. Toto rozšiřování se uskutečnilo aţ deset let po faktickém konci
bipolárního rozdělení světa pro různé překáţky, z nichţ jednou byl odpor „Ruské federace“,
která byla zneklidněna tím, ţe Západ zvětšuje a přibliţuje se k jejím hranicím, aniţ je samu
zahrnuje do své náruče. Na Silvestra 31. 12. 1999 podal ruský prezident demisi a odstoupil,
coţ šokovalo celý svět. Jako dosavadní nástupce byl navrţen Putin, neţ bude zvolen nový
prezident.

Dne 29. ledna 1999 se konala v budově obecního úřadu ve Vršovce valná hromada.
Zde bylo probráno, co se udělalo minulý rok. Zúčastnil se téţ p. Staněk z Nového Města n.M.,
ten se zajímal o problémy hasičů a velice kladně ohodnotil zdejší prověrky, které se konaly
v září. Téţ zde byli dva zástupci hasičů z Černčic. Bylo zde podáváno téţ pohoštění pro
místní občany.
Dne 8. 6. 1999 způsobil přívalový déšť v obci Vršovka náhle vzedmutí místního
potoka, coţ měkota následek přelití hráze obecního rybníka. Zásahu se zúčastnilo druţstvo
sboru dobrovolných hasičů a místní občané. Hasičské druţstvo provádělo práce na uvolnění
cesty vysoké vodě zejména tím, ţe jednotliví členové ztrhali ploty, na nichţ se zachycovaly
předměty nesené vodou,které mohli způsobit nahromadění vodní masy s následkem
samovolným protrţením a vznikem přívalové vlny. Další činnost spočívala v pomoci
v zaplavených domech se záchranou majetku domácích zvířat jednotlivých postiţených
občanů. Po odpadnutí vody bylo pouţita hasičská technika na odčerpání vody ze zatopených
sklepů. Tato činnost pokračovala i druhý den tj. 9. 6. 1999. Ztráty na technice nebyly a
nedošlo ani ke zranění.
V září dne 10. 9. 1999 byly provedeny jako jiţ kaţdý rok hasičské prověrky. Tyto se
konaly u rybníka na návsi, před budovou obecního úřadu. Byla přezkoušená hasičská
technika. Zúčastnilo se více sborů z okolí a Nového Města n.M. Byla zde i hudba a
občerstvení. Pekly se kramfleky a opékalo se maso. Točilo se pivo pro zúčastněné.
Hasičské druţstvo konečně po dlouhé době bude mít parádní uniformy. V dnešní době
mají jenom pracovní.

eden: Dne 28. 1. 1999 oslavila p. Švorcová z čp.41 90. narozeniny. Za
obecní úřad jí popřáli p. Pavel Sychrovský a Ladislav Marek. Dne 29. 1. 1999 se konala
v budově obecního úřadu ve Vršovce hasičská valná hromada.
Červen: Záplavy ve Vršovce den 8. 6. 1999.
Září: Dne 10. září se ve Vršovce pořádaly tradiční hasičské prověrky.
Říjen: Dne 12. října se narodilo dítě, byl to klik a byl označen jako 6 miliardtý
obyvatel naší planety.
Srpne: Zatmění slunce dne 11.8.1999 a to do 12.30 hod – 12.45 hod. Letošního roku
byl zakoupen počítač a tiskárna pro obecní úřad.
Prosinec: Začátkem prosince byl změněn zákon o krajích z původních 10 na 14. Bylo
provedeno nové osvětlení kolem Svatušků na konec Vršovky. Byl schválen zákon a to
svobodný přístup k informacím do 1. 1. 2000. 31. prosince odstoupil ruský prezident Jelcin.
Po 133. letech o Vánocích za úplňku byl měsíc nejblíţe zemi.

Leden: Začíná beze sněhu, teploty -1 - -3 °C. Od 4. je oteplení +5 °C.6. je +13 °C beze
sněhu. 9. ledna nachumelilo. Ráno je pod nulou, odpoledne oteplení. 28. začíná mrznout. 31.
je -15 °C.
Únor: sněhu je asi 10 cm, -12 °C. Mrazy jsou celý měsíc -4 - -9 °C. Chumelí a jsou
závěje.
Březen: 1. je +12 °C, prší. 4. sníh roztál, teploty +6 - +12 °C. Ranní mrazíky. 20.
napadlo hodně krup. Konec měsíce +20 °C.
Duben: Začátek +20 °C. Přeháňky. Teploty +12 - +17 °C. Od 12. chladno, +2 °C do
konce měsíce.
Květen: 1. je +25 °C. Dále je +14 - +17 °C. Uprostřed měsíce +22 - +27 °C. Ke konci
května oteplení +25 - +30 °C.
Červen: První dva dny +29 - +30 °C. Na Medarda 8. června jsou záplavy. Do konce
přeháňky a +8 - +16 °C. 30. června je uţ +30 °C.
Červenec: začátek +25 - +30 °C. 7. je ochlazení +16 °C. 14. prší. 17. oteplení +28 °C,
do konce měsíce teploty +28 - +35 °C.
Srpen: Začátek měsíce teplý +30 °C. 5. srpna dokonce +41 °C na slunci. 7. pršelo. 8.
je +35 °C. 11. je zatmění slunce, teploty kolem +21 °C. Do konce srpna teploty +22 - +28 °C.
Září: Začátek měsíce je chladný +10 °C, ale do 7. je teplo +22 - +30 °C. 14. září je na
slunci +44 °C. Teploty trvají do 17. září. 18. je +25 °C a pršelo. Nadále se teploty pohybovaly
+15 - +23 °C.
Říjen: teploty začátkem měsíce se pohybují od +12 do +23 °C, přeháňky. 13. je jiţ 0
°C., přes den +6 °C. 18. jiţ ráno mrzne – 2 °C a 20. je uţ – 5 °C, přes den +5 °C. 26. je +15
°C, do konce měsíce jsou teploty stejné.
Listopad: Začátek je teplý +14 °C. 14. poprvé nachumelilo, ale roztálo. Do konce
měsíce ráno mrzne – 2°C - -7 °C, přes den 0 do +4 °C.

Prosinec: je uţ opravdová zima. Sněhové přeháňky, sněhu jiţ je asi přes deset
centimetrů. Ráno mrzne, přes den kolem nuly. 14. celý den chumelí. Sněhu je přes patnáct
centimetrů. 22. je jiţ -13 °C mrazu. Sníh je do konce roku a mrazy se také drţí. . Po dlouhé
době kdy jsou Vánoce pod sněhem. Roky minulé byly na sníh slabší. Horší to mají letos děti
na bruslení, rybník je letos vypuštěný.

mrtí
Josef Pitaš, Vršovka č.20, zemřel dne 14. dubna 1999 ve věku 96 let.
Marie Štaubertová, Vršovka č.34, zemřela dne července 1999 ve věku 87 let.
Jaroslav Matoušek, Vršovka č.37, zemřel dne 22. června 1999 ve věku 69 let.
Josef Hofman, Vršovka č.43, zemřel dne 14. prosince 1999 ve věku 78 let.

arození
V letošním roce se nenarodil ţádný občan.

vatby
Luděk Vaněk – Šárka Černovská
Vršovka č.44, Jasenná č.168 byli oddáni v sobotu 27. března 1999 v Novém Městě n. Metují.
Pavel Matejsek – Blanka Škvárová
Vršovka č. 4, Nové Město n.Metují byli oddáni 9. září 1999 v Novém Městě n. Metují.
Pavel Vaněk – Hana Zemanová
Vršovka č.44, Náchod 1850, byli oddání 11. září 1999 v Novém Městě n.Metují.

dstěhování
P. Jaroměřský se odstěhoval z č.54 do domova důchodců do Náchoda
Lenka Matejsková č.4 a syn Pavel Matejsek se odstěhovali 26. 7. 1999 do Náchoda.

řistěhování
Mirek Čečetka se přistěhoval z Pulic do č.9.
Anna Kutíková a dále její dcera Alena Kutíková se přistěhovaly do č.9 dne 8. listopadu 1999.
Jiří Mazač a Darina Mazačová se přistěhovali do Vršovky do č.54.

Ve Vršovce je letošního roku 1999 celkem 101 obyvatel.
Letošní rok, tj.1999, zapsal obecní kronikář Marek Ladislav

Rok 2000
ončí poslední rok tohoto tisíciletí, který nám přinesl ne mnoho radostí, ale
více starostí, které nás v příštích letech čekají.zdraţování je na denním pořádku. V zaměstnání
se občané bojí, ţe přijdou o práci, jak uţiví svoji rodinu. Ve zdravotnictví je to stále horší, lidé
si musejí za zdravotní ošetření doplácet, u zubaře, v lékárnách za léky. Platy stoupají velice
pomalu.
Vesnice se to týká také, protoţe dotace na různé akce z okresu bude stále méně. Lidé
začínají být podráţděni a o politiku uţ se přestávají zajímat. O letošních volbách do Senátu,
Parlamentu České republiky se zúčastnilo z 84 občanů vesnice pouze 38, coţ je velice málo.
V jiných obcích to bylo ještě méně, coţ svědčí o tom, ţe uţ lidé politikům nevěří.
Václav Klaus sliboval lidem, ţe kdyţ si utáhnou opasky, za pět let budou vydělávat aţ
20 000 Kč měsíčně, ale za 11 let se toto nepovedlo. Dnes tvrdí Miloš Zeman, ţe uţ jsme se
odrazili ode dna, ale jsou to zase jenom řeči, kterým nikdo nevěří, protoţe nezaměstnaných je
stále více.
Pracovníci České televize začali stávkovat za svobodné vysílání zpráv a odvolání
ředitele z funkce. Je tady boj politických stran o moc ovládnout media na svoji stranu. Co
tomu říká obyčejný občan-poplatník, nikoho nezajímá. Televize by měla být nezávislá na
politických stranách. Aby politici nemohli televizi diktovat, co smí nebo nesmí vysílat.
Také soudy pracují velice špatně, soudců je málo a všechno je moc zdlouhavé.
Odsouzení trvá někdy několik let, neţ se to vyřídí. A nemluvě o policií, ta místo aby stíhala
zloděje se stává, ţe je ještě podporuje a pracuje s nimi.doufáme, ţe v příštím tisíciletí se
mnohé zlepší a ţe budeme spokojenější neţ tomu bylo dnes.

Dne 14. ledna se konala v budově obecního úřadu výroční schůze hasičů Vršovky.
Probírala se práce vykonaná za rok 1999. Byla oceněna pomoc hasičů při záplavách v roce
1999. Jelikoţ končilo volební období, byl zvolen nový výbor. A při této příleţitosti bylo
podáváno všem přítomným občerstvení.
Dne 15. 8. 200 se krátce po poledni zahalila obce do kouře. Příčinou byl poţár skladu
slámy na „Hluboké“. Hasičské sbory z okolí úspěšně hájily okolní stavení Čečetkových,
avšak sláma a sklad padly za oběť ohni. Dle předběţných šetření oheň zaloţily děti, které si
do skladu chodily hrát. Vršovští hasiči drţeli celou noc a celý den hlídky u ohně , neţ byl
oheň úplně zdolán. Po ohni zůstala jen ohořelá konstrukce skladu.
Dne 8. září 2000 se konaly jako kaţdý rok prověrky hasičské techniky, hasičských
sborů z okolí. Jelikoţ byl vypuštěný rybník, tak se voda táhla z rybníka z Halína. Bylo
napojeno šest hasičských sborů a voda se táhla ke shořelému skladováku slámy. Akce dopadla
velice dobře ke spokojenosti všem. Po skončení akce bylo na návsi a v budově obecního
úřadu občerstvení pivo, kramfleky a uzené z udírny. Tato akce se protáhla do pozdních
večerních hodin.

Letošního roku byly zakoupeny nové hasičské uniformy obecním úřadem. A také byla
v Novém Městě n.Metují opravena hasičský stříkačka. Tuto opravil P. Sychrovský.
Starostou hasičů je: Hromádko Václav, čp.19, velitel je: Rozínek Josef, čp. 51,
preventista je: Rydlo Petr z čp.39, pokladník je: Sychrovský Pavel st. z čp.21 a jednatelem
hasičů Vršovky je ing. Holba Daniel z čp.18.

První schůze obecního zastupitelstva se konala ve Vršovce dne 28. 2. 2000
v místnosti obecního úřadu. Starosta: Čečetka Josef,čp.25, místostarosta: Sychrovský Pavel
čp.21, členové zastupitelstva: Matejsek Pavel čp.4, Marek Ladislav čp.51, Holbová Hana
čp.18, Hromádková Květa čp.19. Program schůze:
1. Hospodaření za rok 1999 a rozpočet na rok 2000. Hospodaření za rok 1999. příjmy
683 969 Kč, výdaje 566 414 Kč. Příjmy z daní 264 000 Kč.
2. Kontejner na plasty. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu jednat s firmou RUND o
koupi (pronájmu) kontejneru na plasty. V případě nedohody na sníţení ceny (za
pouţitý kontejner cena 10 000 Kč). Obec preferuje kontejner v téţe ceně. V případě
nedohody v tomto bodě obec zmocňuje k jednání s firmou RUND o pronájmu
kontejnerů na jeden rok.
3. Vypracování územního plánu. Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypracováním návrhu
územního plánu.
4. Pokácení třešní na obecních drahách. V případě příznivého počasí proběhne kácení
třešní. Dle zájmu občanů bude rozděleno mezi občany.
5. Zvýšení odměny pokladníkovi o 200 Kč s platností od 1. 1. 2000.
6. Termín veřejné schůze bych stanoven na 13. 3. 2000 od 19:00 hod.
2. schůze obecního zastupitelstva konaná dne 13. 3. 2000 ve Vršovce.
1. Byla projednána vyhláška o odpadech, tato byla schválena.
2. Program veřejné schůze zastupitelstva: Čerpání rozpočtu za rok 1999. Rozpočet na rok
2000. Vyhláška o odpadech (smlouva s firmou RUND) Informace o vstupu obce do
mikroregionu obcí „Metuje“. Informace o kácení třešní na obecních drahách.Diskuse
s občany.
Veřejná schůze byla zahájena v 19.00hod. Dostavilo se 11 občanů. Po vyčerpání
programu schůze byla zahájena diskuse s občany: Petr Rydlo měl dotaz ohledně vývěsky
obecního úřadu (kde jsou a kdy budou k dispozici). P. Weiser odpověděl, ţe v současné době
vyrábí nové skříňky tak, ţe 1 ks bude k dispozici obecnímu úřadu a 1 ks pro hasiče.
Dále byl dotaz na kontejner na ţelezo. Starosta odpověděl, ţe kontejner bude
přistaven u hasičské zbrojnice a bude vyváţen podle potřeby. Výnos z prodeje ţeleza
připadne hasičům. Odvoz kontejneru hradí obec. Dále byli občané informováni, ţe odvoz
popelnic si budou občané platit sami sloţenkou. Dále zazněla informace o kontejneru na
plasty stojícím u domu čp.44 (prodejna). Tento kontejner bude vyváţen na náklady občanů,
kaţdý rodina zaplatí 50 Kč ročně.
Na dotaz p.Hromádka o plynofikaci obce bylo starostou odpovězeno, ţe v současné
době není pro společnosti zabývající se rozvodem plynu budování přívodu plynu do obce
lukrativní. Tato skutečnost se změní pouze v případě budování plynového potrubí přes obec
z důvodu jiných zájmů. Občané byli informováni o kácení třešní na drahách. Dále se jednalo,
aby vysokotonáţní auta nepouţívala cestu na Spy z důvodu narušování vozovky. Letošního
roku tam byla umístěna dopravní značka zakazující vjezd vozidlům s vyšší tonáţí.
P. Svatušková se ptala na problematiku dětského hřiště. Starosta informoval o záměru
jednat s majiteli vytipovaného pozemku.

3. schůze obecního zastupitelstva dne 24. 5. 2000. Na programu úprava rozpočtu,
seznámení se závěry kontroly okresního úřadu pí Vackové a čerpání rozpočtu za rok 1999.
Smlouva na vypracování projektu na opravu rybníka od Agro projektu Vysoké Místo. Úhrada
příspěvku mikroregionu Metuje a to ve výši 30 Kč na občana. Dále změna uţívání pozemku
p. Josky ze zemědělské půdy na zahradu. Moţnost objednání pohlednic obce. Uloţení peněţní
hotovosti u finanční společnosti KTP QUANTUM na místo termínového vkladu u Komerční
banky. Schválení obecní vyhlášky o zvýšení nájemného v obecním bytě od 1. 7. 2000.
1. Původní výše rozpočtu na rok 200 činila 310 tis.Kč, zastupitelstvo schvaluje navýšení
na 511 tis. Kč.
2. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se závěrem kontroly Okr. Úřadu pí Vackové
z finančního úřadu.
3. zastupitelstvo schvaluje pěti hlasy uzavření smlouvy s Agroprojektem Vysoké Mýto
na zpracování projektu na rekonstrukci obecního rybníka. Celkový rozpočet
rekonstrukce cca 1000 tis. s termínem dodání 25.7.2000.
4. Na pokladnu Sdruţení obcí Metuje bude zasláno 2 910 Kč, schváleno všemi hlasy.
5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí změnu v uţívání pozemku p. Josky a vydává
s tímto souhlas
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje objednání výroby pohlednic obce v počtu 2x 500 ks.
7. Návrh na uloţení hotovosti u KTP QUANTUM obecní zastupitelstvo odkládá na příští
jednání. Po zjištění podmínek, které firma nabízí, zváţí obecní zastupitelstvo případné
uloţení hotovosti u této společnosti.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku o zvýšení nájemného
s platností od 1. 7. 2000.
4. schůze obecního zastupitelstva ze dne 28. 8. 2000.
1. obecní zastupitelstvo schvaluje a to všemi hlasy sepsání smlouvy o dílo s firmou Krok
stavitelství Bohuslavice. Fakturace bude prověřena dle skutečně provedené práce
firmou krok.
2. Obecní úřad, zastupitelstvo, schvaluje všemi hlasy udělení souhlasu k podnikání kom.
odpadem fir. RUND.
Veřejná schůze konaná dne 3.10.2000
1. Starosta informoval o stavu jednání o případné plynofikaci obce.
2. Starosta informoval o stavu rekonstrukce obecního rybníka. Prostavěno je 470 tis.Kč.
Je uzavřena smlouva o poskytnutí dotace od Okresního úřadu na 170 tis. Kč a dále
byla přislíbena další dotace na 200 tis. Kč.
3. Starosta informoval rozhodnutí zastupitelstva o přidělení obecního bytu.
4. Starosta informoval o moţnostech získání podpory pro projekty v rámci Mikroregionu
obcí Metuje.
5. Starosta informoval o termínech svozu nebezpečných odpadů a povinném očkování
psů.
6. Starosta vyzval zájemce o kácení třešní na drahách, aby se přihlásil na obecním úřadě.
7. Starosta informoval o stavu jednání o dětském hřišti. Je jednání o pozemcích, které by
přicházeli v úvahu, ve vesnici.
8. Dotazy občanů: p. Václav Rada měl dotaz, zda by mohl dodat vlastní turbíny
odpadních vod do rybníka, coţ mu bylo umoţněno. Současně starosta informoval o
nutnosti instalace filtru za septik v ceně cca 10 aţ 15 tis.Kč pro případ svodu
odpadních vod do rybníka. p. Matejsek J. se dotazoval na ţádost přidělení bytu p.
Vokatého. Starosta odpověděl, ţe p.Vokatý bude o výsledku písemně vyrozuměn.
Z obecní diskuse dále vyplynul podnět k přezkoumání uţívání obecních pozemků
soukromými uţivateli. V této souvislosti starosta informoval o zamýšlení prodeji obecního
pozemku manţ. Sádovským za úřední cenu. P. Hromádko navrhl vyčlenit na hřiště

pozemek na Pustince z ochranného pásma. Starosta sdělil, ţe ochranné pásmo je dáno
hygienickými předpisy a není proto moţná výjimka o vyjmutí.

Politické strany:
12. Čtyřkoalice: Unie svobody, Křesťanská demokratická strana, Česká
strana lidová ODA a DEU
3. Občanská demokratická strana.
8. Strana venkova
14. Koalice pol. stran, Volba pro město a strana pro otevřenou společnost
19. Humanistická aliance
22. Národně demokratická strana
24. Republikáni Miroslava Sládka. Koalici tvoří Sdruţení pro republiku. Republikánská
strana Československá. Nezávislá republikánská mládeţ. Sdruţení důchodců České
republiky.
33. Komunistická strana Čech a Moravy.
34. Česká strana národně sociální. Nezávislí. Koalici tvoří Česká strana národně sociální –
Nezávislí.
35. Vlastenecká republikánská strana
38. Koalice. Pravý blok, Klub angaţovaných nestraníků.
39. Česká strana soc. demokratická
41. Stana za ţivotní jistoty

1. JUDr. Richard Sacher – 58 let – právník Praha, bez politické příslušnosti. Kandiduje
za Českou stranu sociálně demokratickou.
2. Miloslav Čermák – 56 let – starosta města Náchod, bez politické příslušnosti.
Kandiduje za Občanskou demokratickou stranu.
3. Bc. Petr Fejfar – 41. let – starosta města Česká Skalice. Kandiduje za Čtyř koalici.
4. Ing. Eduard Katzer – 52 let – stavitel Nové Město n.Met. Kandiduje za Národně
demokratickou stranu.
5. Miroslava Doleţalová – 53 let – návrhářka Náchod. Kandiduje za Komunistickou
stranu Čech a Moravy.

Číslo a název strany
3. ODS
8. Strana venkova
12. Čtyřkoalice
22. Nár.dem.. strana
33. KSČM

hlasy
11 hlasů
2 hlasy
15 hlasů
1 hlas
2 hlasy

%
31,4
5,7
42,9
2,9
5,7

34. Česká strana národně
sociální - nezávislí

Kandidáti
Richard Sacher
Miloslav Čermák
Petr Fejfar
Eduard Katzer
Miroslava Doleţalová

Postupující kandidáti
Miloslav Čermák
Petr Fejfar

1 hlas

hlasy
7 hlasů
13 hlasů
12 hlasů
2 hlasy
3 hlasy

hlasy
8 hlasů
15 hlasů

2,9

%
18,9
35,1
32,4
5,4
8,1

%
34,5
65,2

Leden : výroční hasičská schůze. Zavedení popelnic firmou RUND. 21. ledna zatmění
měsíce 04 hod. – 06 hod.
Únor: prodej popelnic na obecním úřadě.
Březen: První svoz popelnic měl proběhnout 9.. 26. února se prodávaly za 400 Kč.
Květen: 28. května v neděli před obědem se utopil v malém rybníčku u Petrţelových
Lukáš Rydlo z čp.39 v nedoţitých 4 let. začal se vydávat časopis Zpravodaj Sdruţení obcí
„Metuje“
Červen: Vyšla vyhláška o kácení stromů mimo les. Byla zahájena výstavba zdi kolem
rybníka ve vesnici firmou Krok.
Srpen: Shořel skladovák slámy na Hluboké.
Září: hasičské prověrky.
Listopad: proběhly volby do krajského zastupitelstva, volby do Senátu Parlamentu ČR.

Leden: celý měsíc byla zima, sníh byl celý
měsíc, teploty od 0 d -18 °C. Ke konci měsíce teploty
od 0 do +3 °C.
Únor: ranní teploty celý měsíc pod 0 aţ -7 °C. Denní do +6 °C. Zima je celý měsíc.
Sněhové přeháňky celý měsíc.

Březen: začátkem března ještě chumelí. Ranní teploty aţ -5 °C. Denní +5 °C. 9. celý
den prší. 13. nachumelilo 5 cm sněhu, do 17. ještě chumelí a je -2 °C. Od 18. je oteplení,
konec března +5 - +20 °C.
Duben: 1. je 19 °C. Nadále chladno +5 - +20 °C, od 17. je oteplení +25 - +27 °C.
Květen: 1. je +25 °C a je bouřka, nadále je teplota +27 °C do 15. května. 16. je na
slunci +35 °C. Dále do konce měsíce je ochlazení +9 - +24 °C.
Červen: teploty 1. – 3. jsou +29 - +31 °C. 5. je bouřka a +30 °C. Od 6. do 9. je
ochlazení. Od 9. do 14. oteplení, na slunci +42 °C. Od 23. ochlazení +15 °C do konce června.
Červenec: Začátek chladný +16 - +25 °C. Přeháňky celý měsíc. Je chladno a největší
teploty +25 °C.
Srpen: od 1. do 11. je chladno +25 °C. Od 12. je oteplení +27 - +35 °C. 21. srpna je
+44 °C na slunci, v noci je velká bouřka a kroupy. Teplo je do 24. a je +33 °C. 25. je
ochlazení na +21 °C. Do konce měsíce je chladno.
Září: teploty +18 °C, přeháňky. Jinak teploty od +12 do +21 °C. Chladno.
Říjen: začátek měsíce +15 °C, přeháňky, dále teploty +9 - +14 °C. 14. je oteplení na
+27 °C. od 15. je +26 °C a 16. je +25 ;C. Od 17. října je ochlazení na +14 °C. Nadále teploty
+5 do +13 °C.
Listopad: je poměrně teplý měsíc +8 - +13 °C. Do konce měsíce není sníh, ale
přeháňky dešťové.
Prosinec: 1. je +3 °C , do 17. je přes den +2 - +7 °C. Od 18. začínají ranní mrazíky -1 -8 °C. Vánoční svátky jsou beze sněhu. 28. prosince začíná pršet a chumelit, je ale 0 °C. 29. je
poprašek, ale 30. prosince chumelí celý den. 31. je 0 °C a asi 10 cm sněhu. Zima celkem
mírná.

arození
Marie Matejsková se narodila 9. července 2000 v čp.4 manţelům Pavlovi a Blance.

mrtí
Lukáš Rydlo tragicky zemřel 28.května 2000 ve věku nedoţitých 4 let z čp.39.

vatba
Aleš Sychrovský – Hana Hromádková
Vršovka č.21, Vršovka č.19 byli oddáni dne 3. 6. 2000 v Novém Městě nad Metují.
Stanislav Sedláček – Helena Svatušková

Nové Město n.Metují č.381, Vršovka č.55, byli oddáni 2. 9. 2000v Novém Městě n. Met.

řistěhování
Dne 10. 5. 2000 se do čp. 4 přistěhovali Švárová Michaela, Škvára Vojtěch.
Dne 12. 6. 2000 se přistěhovala do č.4 Matejsková Blanka.
Dne 26. 6. se přistěhovali do č.40 Baţkovská Kateřina, Baţkovská Romana a Baţkovský
Milan.
Dne 10. 7. se přistěhovali do č.26 Rada Václav a Radová Lucie.
Dne 4. 12. se přistěhovala do č.34 Randáková Karolína.
Dne 9.12. se přistěhoval do č.34 Mikulka Jaroslav.

dstěhování
Helena Svatušková z č.55 se odstěhovala dne 20. 10. 2000 do Nového Města n.Metují.
Tobiášek Jar. se odstěhoval dne 16. 8. 2000.
Mazač J., Mazačová Gabina se odstěhovali 3. 5. a 18. 8.2000.

Letošního roku 2000 je ve Vršovce 107 obyvatel.
Zapsal kronikář L. Marek

Rok 2001
ento rok se ve Vršovce nit tak zvláštního nestalo. Rok byl klidný. Byla
dodělána kamenná zeď kolem rybníka. Hráz zůstala v původním stavu, jelikoţ na její
dodělání jiţ nejsou peníze, takţe rybník se napustil vedou a v příštích letech by se měl
dodělat. Tuto akci zde provedla firma „Kroka“ z Černčic.
V letošním roce se konalo celostátní sčítání lidí. Jako komisař byl pověřen p.Ing.
Daniel Holba z č.18.
Obecní zastupitelstvo souhlasilo s druhým postupovým krokem modelace správních
obvodů pověřených obcí III. a se zařazením obce Vršovky pod Nové Město nad Metují.
Obecní zastupitelstvo téţ schválilo smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Metuje.
Jako v minulých letech i letos se zde konaly hasičské prověrky, počasí se moc
nevyvedlo, navřete začalo pršet a pršelo celou noc.
Časopis Mikroregionu vycházel i v letošním roce a Vršovka měla své články.
Lidé jsou ale rozčarováni z naší vlády a politických stran, to věčné dohadování, které
stejně k ničemu nevede. A není měsíc, aby nedošlo ke zdraţování a platy zůstávají skoro
stejné. rozjíţdí se atomová elektrárna „Temelín“ a elektřina se ještě více zdraţuje. Nad tím
kaţdý kroutí hlavou. Rakušané na hranicích protestují proti spuštění.
Co se týče drog, začínají ve městech uţ mít problémy, zde na vesnici zatím problémy
nejsou. Ale co bude za pár roků, nikdo neví. Co se týče státního zadluţení, to roste rok od
roku. Také se dá říci, ţe kriminalita také stoupá. Přepadání bank a benzinových čerpadel
přibývá.
Teroristické útoky ve světa jsou na denním pořádku. V Americe byl 11. září 2001
proveden teroristický útok, v Novém Yorku byly zničeny dva největší mrakodrapy
obchodního centra. Tři letadla teroristů,kteří letadla i s cestujícím přepadli a narazili s nimi do
budov. Další letadlo ve Washingtonu do budovy Pentagonu. Při těchto akcích zahynulo
mnoho lidí. zjistilo se, ţe za útoky provedená stála organizace „Alkaida“. A největší hledaný
terorista Bin Ládin, který má sídlo a výcvikové tábory v Afganistanu. Američané provedli
odvetu a denním bombardováním zcela likvidovali veškerá střediska této organizace a místa,
která teroristy podporovala. A byla nastolena nová vláda. Organizace Alkaida byla
rozprášena. Členové pochytáni a odvezeni na Kubu na americkou základku „Guantanamo“.
Bin Ládin uprchl z Afganistanu.

Starosta: Čečetka Josef č.25
Místostarosta: Sychrovský Pavel č.21
Členové: Matejsek Pavel č.4
Holbová Hana č.18
Hromádková Květa č.19
Marek Ladislav č.51

Dne 22. 1. 2001 se konala schůze obecního zastupitelstva, na programu bylo schválení
rozpočtu na rok 2001 ve výši 511 tis. Kč. Obecní zastupitelstvo pověřilo obecní úřad zaslat
firmě Krok za uloţení prac. materiálu na obecních pozemcích ve výši 20 tis. Kč. Současně
schválilo převod prostředků z termínovaného vkladu na běţný účet ve výši 200 tis. Kč. obecní
zastupitelstvo rozhodlo o zaslání dopisu vlastníkům nepojízdných vraků na obecních
pozemcích s výzvou k odstranění do 30 dnů.

Dne 12. 2. 2001 se konala 2. schůze. Na programu byly informace s projektantem
rybníka ing. Jakoubkem o stavbě. Obecní zastupitelstvo zamítlo nákup el.bojleru do obecního
bytu v čp.44.
Schůze dne 26. 3. 2001. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s druhým postupovým
krokem modelace správních obvodů pověřených obcí III. a se zařazením obce Vršovky pod
Nové Město nad Metují. Obecní zastupitelstvo schválilo smlouvu o vytvoření dobrovolného
svazku obcí Metuje. Obecní zastupitelstvo souhlasilo se zasláním ţádosti o dotaci z programu
obnovy vesnice pro rok 2002ve výši 25 000 Kč. Obecní zastupitelstvo schválilo sníţení ceny
nepotřebného kontejneru z 15 000 Kč na 10 000 Kč. V případě nezájmu na 8 000 Kč.Dále
obecní zastupitelstvo bylo obeznámeno se změnou odměňování u funkce a to starosty a
místostarosty s účinností 1. 4. 2001.
Schůze dne 22.5.2001. Jako host byl p. Svatopluk Hrubý, finanční poradce KTP
Quantum a. s. Obecní zastupitelstvo schválilo na svém jednání 5ti hlasy zaloţení účtu
u KTP Quantum. Na účet bylo převedeno 100 000 Kč a to z termínového vkladu a akcie VAK
Náchod a.s. v mnoţství 2 182 ks. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomý závěry kontroly
provedené p. Vackovou z Okr. úřadu Náchod a přijímá tento závěr: zápisy z jednání obecního
zastupitelstva budou prováděny dle přiloţeného vzoru. Jednání o hospodaření obce budou
prováděny v souladu s výkladem zákona o obcích. Obecní zastupitelstvo téţ schvaluje
odměnu za natření plotu zahrady čp.44 ve výši 2 400 Kč a to paní Gyuraczové. Obecní
zastupitelstvo schvaluje zvýšení nájemného o 4% v obecních bytech od 1. 7. 2001 do 30. 6.
2002.
Zápis ze schůze dne 23. 7. 2001. Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo dotaci ve
výši 150 tis. Kč v termínu cca 30 dnů. Obecní zastupitelstvo schvaluje většinou hlasů 4:2
převod částky 8 tis.Kč z termínovaného vkladu na běţný účet ve prospěch stavební firmy
Krok ve výši 100 tis Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy prodej akcií České spořitelny
a.s. a převod takto získaných prostředků na termínovaný vklad u společnosti Quantum.
Zastupitelstvo schvaluje financování nátěrů oken v obecním bytě čp.44 dle fakturace. Nátěr
venkovních oken ve výši 2 950 Kč zaplatí obec, nátěr vnitřních oken ve výši 2 450 Kč zaplatí
nájemník. Úhrada za strany nájemníka bude uhrazena dle dohody do31. 12. 2001. Dále bylo
diskuse o znečištění silnice mezi Černicemi a Vršovkou, které způsobila firma Krok
v souvislosti s odvozem bahna při čištění rybníka v obci. Firma Krok byla vyzvána, aby cestu
očistila.
Schůze dne 26. 11. 2001. Pokladník P. Matejsek seznámil obecní zastupitelstvo
s plněním rozpočtu v III. čtvrtletí 2001. Zastupitelstvo schvaluje stanovy „Svazku obcí
Metuje“. Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2002 ve výši 420 tis. Kč.
Také bylo schváleno všemi hlasy připojení obce na internet. dále bylo schváleno sloţení
inventurní komise a to: Sychrovský Pavel č.21, Květa Hromádková č.19 a Daniel Holba č.18.

Sbor dobrovolných hasičů ve Vršovce je organizace, která má největší činnost v naší vesnici.
Sloţení výboru:
Starosta: Hromádko Václav č.19
Velitel: Rozínek Josef č.51
Strojník: Rydlo Zdeněk č.39
Preventista: Rydlo Petr č.39
Jednatel: Holba Daniel č.18
Pokladník: Sychrovský Pavel č.21

Na členské a výborové schůzi konané 31. 8. 2001 bylo zajištění organizace prověrek
techniky okrskové soutěţe.
Dne 6. 10. 2001 na členské a výborové schůzi bylo na programu. 1. zpráva
pokladníka, 2. příprava rozpočtu na rok 2002, 3. příprava podkladů na moţné zřízení hasičské
tréninkové plochy, 4. projednání moţnosti zřízení druţstva mladých hasičů. Také bylo na
programu příprava oslav 115 let trvání SDH ve Vršovce, které se mají konat 31. srpna 2001.
Soutěţe, kterých se vršovští hasiči zúčastnili. Byla to pohárová soutěţ SDH Hronov za
účasti 35 druţstev. Na této soutěţi se poprvé představilo druţstvo mládeţe ze sboru Vršovka.
Toto se konalo 6. 10. 2001. Vršovka se umístila na 9. místě. Dne 14. 7. 2001 se konala
„Provodovská proudnice“, kde bylo 17 druţstev muţů a 8 druţstev ţen. Vršovští hasiči muţi
se umístili a to na 12. místě. Dne 25. 10. 2001 se konal „Přibyslavský pohár“, zde se vršovští
hasiči umístili na 8. místě. Dne 22.9. 2001 se konal „Radechovský kopeček“ za účasti 24
druţstev muţů a 9 druţstev ţen. Vršovští hasiči muţi se umístili na 12 místě. Na prověrkách
hasičské techniky ve Vršovce se vršovští hasiči umístili jako poslední.
V letošním roce v sousední obci Černčicích oslavovali 120 let SDH. na oslavu téţ
zavítala delegace vršovských hasičů 7. 7. 2001.

Leden: začátek Nového roku je ráno -10 °C, sněhu asi 10 cm, slunečno. Dne 2. 1. je -5
°C. Od 3. ledna je oteplení 0 - +3 °C do 11. ledna. Od 12. je jiţ ochlazení -11 - -16 °C do 24.
Nadále je oteplení do konce ledna +1 - +5 °C.
Únor: sněhu poprašek -3 °C. 3. napadl nový sníh 10 cm. Teploty pod nulou 0 - -10 °C
do 19. února. Od 20. je ochlazení. 22. chumelí, 5 cm sněhu, teploty pod 0 °C. 24. aţ 25. je -7
aţ -14 °C. Mrzne do konce měsíce.
Březen: začátkem měsíce jsou ranní mrazíky, přes den +3 °C. 4. 3. prší. Od 7. 3. do
11. 3. je +8 - +11 °C. Od 12. 3. do 20. 3. je deštivo a teploty +5 aţ +7 °C. 21. 3. je ráno -4 °C
a chumelí, přes den +2 °C. Do konce března +3 °C.
Duben: 1. je oteplení +18 °C. Teploty jsou +9 - +21 °C. Od 12. je -2 - -6 °C. A jsou
sněhové přeháňky. Od 16. 3. do konce dubna +9 - +13 °C. 31. je 27 °C.
Květen: teplo +27 ;C. Od 4. přeháňky. Od 6. do 19. je +7 - +20 °C. Nadále oteplení
+24 - +27 °C. Od 28. je ochlazení a přeháňky do konce měsíce.
Červen: začátek chladný, přeháňky, teploty +9 - +19 °C do 24. 25. je +25 °C. 26. – 28.
je +30 °C. Konec června ochlazení.
Červenec: měsíc chladný +19 °C , nejvíce je +30 °C ke konci měsíce.
Srpen: 1. – 3. je +30 °C. 4. ochlazení +16 °C. Do 14. chladno +20 °C. 15. je +30 °C.
Do konce měsíce chladno +14 °C.
Září: chladno, prší, +15 °C. Celý měsíc prakticky propršel, +13 - +20 °C.
Říjen: začátek deštivý +15 °C, 6. je +22 °C, nadále teploty +7 - +22 °C.
Listopad: 1. – 3. jsou mlhy +12 °C. Od 5. do 11. +2 °C. A začínají mrazíky. 12. je jiţ 5 °C. Mrzne celý měsíc. 22. napadl první sníh. Ráno je -1 - -7 °C. Přes den +1 - -1 °C.
Prosinec: 1. je ráno -5 °C, přes den je 0 °C. 2. 12. je -2 °C, sněhu 5 cm. Je opravdová
zima, chumelí a mrzne. 13. je přes den -14 °C, večer -15 °C. 24. je 60 cm sněhu, -14 °C. Celý
měsíc mrzne a chumelí. Zima je tuhá.

arození
Vendulka Rydlová, Vršovka č.39 se narodila v Hradci Králové dne 20. 5. 2001. Rodiče Jana
Rydlová, Petr Rydlo.
Aneţka Radová, Vršovka č.26, se narodila v Opočně. Rodiče Lucie Radová, Václav Rada.

mrtí
Tobiášková Boţena, Vršovka č.40, zemřela dne 27. 1. 2001.
Šichan Karel, Vršovka č.44, zemřel dne 1.9. 2001.

vatby
Nikdo se neţenil.

dstěhování
Vaněk Pavel, Vršovka č.44, odstěhoval se 1. 7. 2001 do Náchoda.

řistěhování
Gyuracs Vladimír
Gyuracsová Nataša
Gyuracsová Lucie
dne 22.1. 2001 do č.44 z Nového Města n. Metují.

Letošního roku 2001 má Vršovka 110 občanů.
Zapsal obecní kronikář Marek Ladislav.

