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Konec roku se blíží a my jsme se rozhodli přiblížit Vám události v naší obci za celý rok 2006. 
Protože vycházíme v prosinci, začneme naše vyprávění také v prosinci, ale l.p. 2005. 
 
 

 
 

http://www.vrcen.cz
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PROSINEC 2005 
 
Začátkem posledního měsíce roku 2005, první sobotu 
se slavil historicky první den obce, který byl vyhlášen 
na počest předání dekretu o výsostných znacích obce. 
Slavnostní akt zahájil starosta obce Petr Mašek a 
připomněl historii návrhu a výběru těchto symbolů. 
Pak se slova ujal p. Vladimír Popp, klášterský historik a 
badatel. K poslechu i tanci zahrál p. Jaroslav Sládek. 
Každý vrčeňák dostal zdarma guláš s chlebem, nápoj 
dle vlastního výběru a drobné upomínkové předměty. 
Pro zájemce byla uspořádána tombola. 
 
V předvečer svátku sv. Mikuláše navštívili rodiny 
s dětmi pohádkové bytosti, aby se zeptali, zda byly 
děti hodné a případně je obdarovali a děti byly rády, 
že si nikoho z nich čerti neodnesli do pekla. 
 
Děti z vrčeňské školky navštěvují v době Adventu naše seniory s vlastnoručně vyrobenými přáníčky a 
zpěvem vánočních koled. 
 
Základní škola uspořádala tradiční vánoční jarmark, kde vystoupili členové dechového souboru ze ZUŠ 
Nepomuk, zimní básně přednesli žáci ze všech ročníků, všichni si zazpívali vánoční koledy. Žáci vyráběli a 

prodávali výrobky s vědomím, že pomohou dobré 
věci, část výtěžku totiž putovala na konto Nadace pro 
transplantaci kostní dřeně.  
 
A už jsou tu nejhezčí svátky roku – vánoce, ke kterým 
neodmyslitelně patří Půlnoční mše svatá, která začala 
na Štědrý den přesně ve 20:30 hod. Kdo si nepospíšil 
a nepřišel v dostatečném časovém předstihu, měl 
problém se do kostela sv. Vavřince dostat. Mši si 
nenechalo ujít na pět stovek návštěvníků. Při této 
sváteční příležitosti zazpívala v našem kostele paní 
Eva 

Urban
ová. 
Sólist

ku Národního divadla a Metropolitní opery v N.Y. na 
starodávné varhany doprovázela třináctiletá Kristýnka 
Němcová ze Dvorce.  
 
Na Štěpána se v tělocvičně ZŠ Vrčeň konal od 13-ti hodin 
Vánoční turnaj ve stolním tenise. Vítězství obhájil pan Václav 
Havlíček. Za  povšimnutí stojí výkon teprve jedenáctiletého 
Marka Šefla ze sousedního Dvorce, který skončil na 
celkovém třetím místě mezi dospělými. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
LEDEN 2006 

A máme tu nový rok, rok 2006. Až se bude psát rok 2006, až se 
všichni přestěhujou do velikých měst ….   Ba ne i v naší 
malé(bné) vesničce nás tento populární rok zbylo víc jak tři 
stovky. 
 
První den v roce 2006 se konal tradiční novoroční výstup na vrch 
Štědrý.  
 
6. ledna chodili po Vrčeni Tři Králové (děti z místní školy) - 
Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří nám zanechali na dveřích své 
charakteristické podpisy. Den poté se Na faře konala 116. 
výroční valná hromada SDH. 
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19. ledna proběhl zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2006/2007, kde bylo zapsáno 15 dětí z 
mateřských škol Vrčeň a Čížkov. V doprovodu rodičů děti plnily úkoly, s kterými jim pomáhali pohádkové 
bytosti. Všichni si mohli naši školu prohlédnout. Děti byly spokojené a domů si odnášely upomínkový list na 
zápis, drobné dárky od jejich budoucích spolužáků a „soutěžní“ kartu s razítky za splnění daných úkolů. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ÚNOR 2006 
 

Poslední únorovou sobotu se uskutečnil Masopustní rej. 
Průvod masek vyšel tradičně od hostince Na Faře. I přes zimní 
odpoledne byl průvod masek i  přihlížejících víc než početný. 
Masky byly 
různorodé, o 
hudební doprovod 
se postaral 
Miloslav Mareška. 
S potěšením 

můžeme 
konstatovat, že 

letošní 
masopustní veselice se zúčastnilo mnoho dětí a mládeže, což 
je příslibem konání této akce do budoucna. Po návratu do 
hostince dostala každá maškara za odměnu buřta s chlebem. 
Děti pak ještě navíc limonádu a tatranku. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

BŘEZEN 2006 
 

Březen, za kamna vlezem. No to bychom ale o dost přišli, 
takže se půjdeme podívat, co se u nás dělo.  
 
Mateřskou školu ovládl masopust až v březnu. Děti 
oblečené v maskách si mohly zařádit při pohádkových 
písničkách, byly pro ně připraveny soutěže a paní 
kuchařky i letos napekly koblihy, které moc chutnaly. Při 
tanci a dovádění zbyl čas i na malou oslavu, spojenou s 
narozeninami paní učitelky.  
 
V sobotu 25. března byli přivítáni v obřadní síni Obecního 
úřadu Vrčeň dva ze tří nových občánků Vrčeně. Uvítáni do 
života byli Jaroušek Žiga a Pavlík Vaněček. Nejmenším 

vrčeňským občánkům přišly zarecitovat děti z místní mateřské školy.  
 
Naše občanka Eva Urbanová v tento zimní či už jarní čas získala prestižní cenu Thálie za rok 2005 v 
kategorii opera – ženy. 
 
DUBEN 2006 
 

Na apríla uspořádali hasiči vepřové hody. Akce se tradičně 
konala na farní zahradě a v hospodě "Na Faře". Po šesté hodině 
ranní zabijačka začala, mohli jsme ochutnat ovar, a další vepřové 
produkty od masa, přes polévku, jaterničky a jelítka. Celkem se 
zpracovalo na 200 kg masa z toho 15 kg ovaru, dále 400 
jaternic, 200 jelítek a bylo uvařeno na 150l polévky. Mistrem 
řeznickým byl pan Zdeněk Špeta ze Sedliště. Ceny byli lidové a 
počasí jarní. 
 
Děti z obou našich škol vynesli Morenu, čímž oficiálně přivítali 
letošní jaro, v MŠ tím otevřeli zahradu ke svým hrám. 
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Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý ……. Ano i letos naší 
obcí zněli velikonoční koledy a chlapci chodili po staveních se svými "křístačkami" a na Bílou sobotu si 
vykoledovali nejen vajíčka ale nějaký ten peníz.  
 
Na velikonoční pondělí se v hostinci Na Faře utkaly 
velikonoční nádivky z celé Vrčeně. Z deseti vzorků 
porota vybrala nádivku manželů Semerádových. Paní 
Marcela Semerádová se přítomným při přebírání ceny 
za první místo přiznala, že se jí při její přípravě 
vysypalo trochu více pepře než sama původně 
plánovala. Jak patrno porotě, která veskrze zapíjela 
vzorky vychlazeným pivem to ale vůbec nevadilo.  
 
V sobotu 22. dubna se od 15 hodin uskutečnilo 

žehnání pramene u studánky "Dobrá voda" v lese 
Štědrý. Úvodem vystoupili žáci z místní základní školy 
se svým kulturním pásmem básniček a stylovou 
písničkou o vodě. Žehnání vedl farář Páter Vítězslav 
Holý. Na závěr si všichni přítomní mohli opéci vuřty, 
na které se nejvíce těšily samozřejmě přítomné děti. 
 
U příležitosti vrčeňské poutě se v neděli 23. dubna na 
svátek Vojtěcha konala mše svatá v kapli sv. Vojtěcha, 
které se zúčastnilo několik desítek lidí. Mši vedl farář 
Páter Vítězslav Holý. Z bible předčítala paní učitelka 
Mgr. Anna Šimánková. 

 
O týden později přijeli komedianti se svými 
atrakcemi, aby udělali radost zejména dětem a 
mládeži. Letos se povedlo, že na ten samý 
víkend vyšly i prvomájové oslavy. Co se v sobotu 
moc nevyvedlo, bylo počasí, které se nakonec v 
neděli trochu umoudřilo, což mělo příznivý vliv 
na pouťovou zábavu. Na nepřízeň počasí mysleli 
pořadatelé umístěním velké plachty, pod kterou 

jsme 
se 

mohli 
schov

at. 
Komu 
byla 

venku 
zima, mohl využít nepřetržitě otevřeného hostince. Májka byla i 
letos velmi vysoká, nad zemí rovných 28 metrů, zdobená hned 
třemi věnci. Novinkou pro silnější pohlaví bylo narychlo 
vybudované WC v podobě pisoáru umístěného na zadní zdi 
hasičské zbrojnice. 
 
Koncem dubna pak naší Mateřskou školu navštívila světoznámá 
operní hvězda paní Eva Urbanová. Všechny děti si ihned získala 
velice milým a bezprostředním přístupem, zazpívaly a zarecitovaly 
jí básně a písně, které se naučily v kroužku anglického jazyka, 
jehož výuku jim paní Urbanová sponzoruje. Paní Urbanová jim též 
zazpívala několik lidových písní a ukolébavku. To bylo ticho! Z 
tváře naší slavné operní pěvkyně vyzařovala radost a uspokojení z 
vystoupení našich dětiček. 
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KVĚTEN 2006 
 
A je tu jaro, máj, lásky čas. Co jste v tento romantický čas dělali Vy, vrčeňáci? 
 
První květnovou sobotu se vypravil autobus vrčeňáků na návštěvu družební obce Choťánky, více se dozvíte 
na straně 9.  
 

V sobotu 13. května se v Sedlišti uskutečnil již 12. 
ročník hasičské soutěže „Memoriál Slávy Horníka“. Ve 
dvoukolovém útoku se utkalo celkem 10 družstev 
mužů a 3 družstva žen, z nichž se vrčeňští muži 
umístili na nepopulárním čtvrtém místě a ženy svojí 
kategorii dokonce vyhrály.  
 
I další příspěvek patří vrčeňským hasičům, kteří 
připravili na jedno májové dopoledne pro děti výlet 
na hrad Radyni spojený se stopovací hrou Po 
stopách Radouše. Děti bavilo hledat dopisy v 
různých důmyslných úkrytech a plnit rozmanité 
úkoly. Hned prvním úkrytu děti našly pergamen, kde 
se dozvěděly o historii Radyně a seznámily se s 
pověstí o Radoušovi, po jehož stopách se vydaly  a v 
cíli této cesty našly poklad plný sladkostí. 

 
Společný dětský den obcí Vrčeň, Sedliště a Srby 
se letos uskutečnil na sportovním hřišti v 
Sedlišti. Za nepříznivého počasí se děti bavily a 
soutěžily, Policie předvedla ukázku výcviku a 
poslušnosti dvou služebních psů, děti si 
vyzkoušely znalosti z přírody u stánku myslivosti, 
u hasičů se seznámily s hasičskou technikou a 
mohly si ji i vyzkoušet a  u rybářů si mohly chytit 
rybu. Dále byla k vidění střelba na běžící cíl, 
ukázka rádiově řízených modelů a policejní radar 
a v neposlední řadě jste si mohli beztrestně 
fouknout do balónku, tedy do digitálního 
alkoholtesteru.  
 
Ani naší obci se nevyhnuly jarní záplavy. 
Vytrvalý déšť způsobil zatopení několika zahrad 
a dvorů, místních komunikací a cest. Řada lidí se 
potýkala také s vodou ve sklepích. 
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ČERVEN 2006 
 
Poslední školní měsíc, léto nás vítá. 
 
10. června se v Tojicích konala okrsková hasičská soutěž, kde naši muži obsadili pěkné třetí místo a 
vybojovali si tak postup do okresního kola soutěže, kam postupuje automaticky i naše družstvo žen, které 
bylo na okrsku zastoupeno jako jediné ve své kategorii. 

 
Vrcholem kulturního jara opět byly slavnosti 
„Pod vrčeňskou lípou“ konané v rámci 10. 
ročníku Mezinárodního folklorního festivalu 
Plzeň 2006. Ve čtvrtek dne 15. června 2006 
se od 19 hodin na vrčeňské návsi 
představily soubory NATIONAL SCHOOL 
FOR FOLKLOR ARTS (Kotel, Bulharsko) a 
JISKRA (Plzeň). Oba dva soubory poté ještě 
zazpívali pro své příznivce na farní zahradě. 
V pátek pak na naši náves opět zavítal 
soubor ze vzdálené Afriky - IYASA 
(Zimbabwe). V neděli se ještě z Vrčeně 
vypravilo přes 30 lidí autobusem na 
Galaprogram folklorního festivalu do DK 
Incest v Plzni.  

 
 
V mateřince se rozloučili jak se školním rokem tak 
s předškoláky, kteří společně ukázali, co se za rok ve školce 

naučily a 
nebylo toho 

málo, 
zazpívaly, 
zatančily, 

zarecitovaly, 
zahrály na 
flétnu a 
předvedly pásmo z angličtiny a hranou pohádku. Budoucí 
školáčci dostali vysvědčení a dárky, které si uložili do svých 
školních brašen, dále obdrželi absolventskou stužku a paní 
učitelky jim popřály hodně štěstí ve škole.  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
ČERVENEC 2006 
 
Dovolené jsou v plném proudu a i ve Vrčeni 
zavládla tak trochu okurková sezóna. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
SRPEN 2006 
 
Prázdniny se dostávají do své druhé poloviny 
 
I letos proběhlo posvícení bez pouťových atrakcí, 
ale i přes mírné přeháňky se na farní zahradě 
konala posvícenecká zábava, na které se sešlo 130 
lidí. K poslechu i tanci zahrála Ungrovanka ze 
Ždírce.  
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ZÁŘÍ 2006 
 
A je tu září, dětem začíná učení a v obou našich 
školách byl nový školní rok slavnostně zahájen. Do 
první třídy letos nastoupilo 12 nových žáčků.  
 
30. září 2006 se za krásného slunného počasí 
uskutečnil 6. ročník Memoriálu Jana Chodory. Po 
vydařeném „požárním útoku“ našeho domácího 
družstva mužů se nám podařilo opět celkově zvítězit 

a ponechat si tak krásný putovní pohár doma ve 
vitríně. Družstvo žen také na domácí půdě 
nezklamalo. Překonat soupeřky z Nepomuka pro ně 
nebyl problém. Starosta obce si svými poznámkami  
o možné soutěži Miss mokré tričko rozhněval 
přítomné dámy natolik, že ho ve spolupráci s pár 
dobrovolníky násilím hodili oblečeného do nedaleké 
kádě se studenou vodou.  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

ŘÍJEN 2006 
 
Podzim  je tu a k němu patří i výlov obecního 
rybníku. Více než 20 členů ČRS MO Nepomuk 
vylovilo přes 30 metráků ryb. Krom kaprů, línů, 
candátů a tolstolobiků se vylovilo i pár štik okolo 
80 cm a také jeden pěkný 120 cm sumec. Rybáři a 
přihlížející byli spokojeni.  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
LISTOPAD 2006 
 
Dne 11. 11. 2006 se od 15 hodin konal v obřadní 
síni OÚ svatební obřad v obnovené premiéře po 
22,5 letech. Čerstvým novomanželům Ivetě a 
Antonínu Slabých přejeme do společného života hodně štěstí, zdraví, lásky a vzájemného porozumění. 
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JUBILANTI 
 
A kdo letos oslavil významné životní jubileum? 
 
Leden  83 let paní Blažena Chodorová  Vrčeň 56 
Únor  91 let paní Marie Chvalová  Vrčeň 55 
Březen  80 let pan František Kohout  Vrčeň106 
  65 let paní Marie Vaňková  Vrčeň 92 
  87 let pan Tomáš Chodora  Vrčeň 56 
  65 let paní Anna Müllerová  Vrčeň 133 
Duben  84 let paní Marie Křišťanová  Vrčeň 126 
  85 let paní Vlasta Vavříková  Vrčeň 122 
Květen  60 let paní Mária Kubíková  Vrčeň 26 
  82 let pan Vratislav Kotěšovec  Vrčeň 89 
  84 let paní Marie Fialová  Vrčeň 20 
Červen  83 let paní Miluše Pásková  Vrčeň 120 
  87 let paní Květuše Burdová  Vrčeň 93 
Červenec 60 let pan Jan Chodora  Vrčeň 104 
Srpen  80 let pan Vladimír Strolený  Vrčeň 18 
  89 let U pan František Křišťan  Vrčeň 126 
Září  65 let pan Jaroslav Baroch  Vrčeň 52 
Listopad 81 let paní Marie Chejlavová  Vrčeň 63 
  60 let paní Anna Brudnová  Vrčeň 134 
  80 let paní Anežka Šůsová  Vrčeň 40 
  65 let paní Marie Arzbergerová Vrčeň 65 
Prosinec 84 let paní Kamila Markvartová Vrčeň 21 
  65 let paní Bohumila Baková  Vrčeň 128 
  85 let paní Růžena Chodorová  Vrčeň 121 
  82 let paní Mária Kohoutová  Vrčeň 106 
 
Blahopřejeme 
 
 
 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
V říjnu se konaly komunální volby. Ve Vrčeni byla podána jen jedna kandidátka, tudíž všech sedm 
kandidátů zasedlo v Zastupitelstvu obce Vrčeně pro volební období 2006 - 2010. 

 
Petr Mašek - starosta obce 
Eva Beránková - místostarostka obce 
Jiří Strolený - předseda kontrolního výboru 
Jiřina Šůsová - předsedkyně finančního výboru 
Richard Chodora - zastupitel, webmaster 
Vratislav Chodora - předseda komise pro životní prostředí 
Emilie Harangová - předsedkyně školské a kulturní komise 
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Na podzim roku 2002 oslovila naše obec OÚ 
Choťánky (407 obyvatel, 2 km od Poděbrad, kraj 
Středočeský, okr. Nymburk) s návrhem na 
spolupráci. Důvod byl prozaický, pod obec 
Choťánky spadá osada zvaná Vrčení. Je s podivem, 
že s touto informací a podnětem přišel jako první 
náš tehdejší nejstarší spoluobčan pan Václav Vavřík 
(zemřel v říjnu 2005 ve věku 92 let). V loňském 
roce se Zastupitelstva obou obcí rozhodla navázat 
vzájemnou družbu. Spolupráce a kontakty budou 
postupně rozvíjeny a doufáme, že do budoucna 
nebudou pouze na formální úrovni, ale nabydou 
konkrétních rozměrů. 
 
Ve dnech 21 - 22.10. 2005 podnikla čtyřčlenná 
vrčeňská delegace návštěvu družební obce. V 

Choťánkách nás srdečně přivítali v čele s paní starostkou Alenou Soběslavovou. Prohlédli jsme si celou obec, 
ale nejvíce jsme byli zvědavi na osadu Vrčení, kde se do budoucna uvažuje o rozsáhlé bytové výstavbě, která 
bude čítat na třista nových domů. Podnikli jsme i řadu výletů, např. do Libice nad Cidlinou, kde jsme 
navštívili Síň Slavníkovců a Hradiště, na kterém vládl a byl vyvražděn rod Slavníkovců. V sobotu jsme ještě 
všichni společně navštívili cca 3 km vzdálené lázeňské město Poděbrady a odpoledne se vydali zpět do 
Vrčeně. 
 
V 7 hodin ráno v sobotu 6. května 2006 se vypravilo 37 vrčeňáků autobusem na návštěvu do družební obce 
Choťánky s osadou Vrčení. V půl desáté dopoledne nás na návsi v Choťánkách přivítala starostka obce paní 
Soběslavová. Po slavnostním přivítání jsme se všichni vydali na prohlídku obce. Po krátké procházce jsme se 
šli všichni občerstvit do místního hostince U Ámose, který je zbudován v přízemí bývalé základní školy. Po 
společné fotografii před obecním úřadem jsme nasedli do autobusu a podnikli jsme exkurzi do 2 km vzdálené 
Libice nad Cidlinou, kde jsme navštívili Síň Slavníkovců a Hradiště, na kterém vládl a byl vyvražděn rod 
Slavníkovců. Při zpáteční cestě z Libice jsme projeli maličkou osadou Vrčení, seznámili se s projektem 
plánované výstavby I. fáze o 150 rodinných domcích a dále pak pokračovali do 3 km vzdálených Poděbrad. 
 
Přesně v poledne jsme si dali 
rozchod na 5 hodin, aby si 
každý mohl v klidu 
prohlédnout toto krásné 
lázeňské město a velmi 
povedenou celorepublikovou 
akci nazvanou „Den 
záchranářů“, na které se 
představili všechny složky IZS. 
Vrátili jsme se domů ve 
zdraví, mírně utrmácení, ale 
plni dojmů, v osm hodin 
večer. Pokud zdraví a 
okolnosti dovolí, příští rok si 
všichni chtějí akci zopakovat, 
přidají se určitě i ti, kterým to 
letos na poslední chvíli z 
různých důvodů nevyšlo. Tak 
příští rok třeba nashledanou u 
příležitosti Slavností krále 
Jiřího v Poděbradech.  
 
Výsledkem komunálních voleb v obci Choťánky a zejména následného Ustavující zasedání ZO mělo za 
následek změnu ve vedení této obce. Dosavadní starostku obce paní Alenu Soběslavovou, která nyní nově 
zastává post předsedkyně kulturní komise, nahradil v její funkci bývalý místostarosta obce ing. Petr 
Chvalovský. Novým místostarostou obce byl zvolen pan Jaroslav Bürger. 
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               uuu  Zaručeně pravdivé informace, aneb co se povídá   uuu 
_________________________________________________________________ 

Starosta má rád kozy 

Starosta Vrčeně se ve svém hlavním zaměstnání zaobírá kozama. Po 
dlouhých spekulacích občanů tak vyšlo najevo, že se hlásí ke skupině 
"horňáků".  Takhle vypadá jeho hlavní pracovní náplň v terénu, pokud 
zrovna nesedí v kanceláři nad nějakými zajímavými obrázky. "Joo, kozy? 
Asi takhle" 
 
 

 
Přímé vlakové spojení 
 
Po dlouhých jednáních se podařilo zajistit pro naše občany přímé 
vlakové spojení na trase Nepomuk - Blatná. Od jara bude tento 
spoj zajíždět do Vrčeně dvakrát denně a to vždy v 7 hodin ráno 
do Blatné a večer v 18 hodin do Nepomuka. Zatím nejsou ještě 
položeny koleje, přesto již probíhají zkušební jízdy. Dle příslibu ČD 
a.s. by však mělo být všechno v potřebném termínu hotovo. Jako 
vlakové nástupiště poslouží stávající zastávka ČSAD na návsi. V 
případě zpoždění spoje vlak nezastavuje, ale pouze podle potřeby 
přibrzdí. "Co já se tady ustavičně naběhám." 
 
 
Ptačí bojovník  
 
S blížící se hrozbou výskytu ptačí chřipky byla kuřata z našeho JZD vyzbrojena na obecní náklady proti 
šiřitelům této nebezpečné nákazy. Tato vycvičená kuřata hlídkují na hranicích katastru a mají za úkol 
zkontrolovat každého podezřelého opeřence a v případě podezření mají povolení zabíjet. "To je ale nápad, 
předsedo!"  

 
Šikmá věž ve Vrčeni  
 
Jakmile se do světa rozkřiklo, že naše kaple je ještě více šikmá než 
světoznámá věž v Pise, okamžitě se k ní začali sjíždět turisté z blízkého i 
širokého okolí, aby se na vlastní oči přesvědčili, zda je to pravda. Ano je 
to pravda, posuďte sami. 
Je to zajímavý jev. Že by naši kapli stavěl stejný geniální stavitel jako v 
italské Pise? Nebo byli zedníci jen pod vlivem alkoholu a prostě jim to 
nevyšlo? Ať tak nebo tak, onehdy byla práce tak kvalitní, že šikmá kaple 
vrčeňská stojí dodnes a ještě se honosí titulem "Kulturní památka". 
 
 
Usáma bin Ládin dopaden!  
 
Nebezpečný terorista, vůdce organizace Al 
srajda Usáma bin Ládin byl dopaden obecní 
policií ve Vrčeni, když se pokusil vyhodit do 

povětří místní hostinec "Na Faře". 
Bohužel se však  vzápětí ukázalo, že se jedná o našeho seriózního občana 
L.K., který šel jen večer na pivo.  
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Co bych tak měl ještě Karle napsat?  
Napiš, že se snažíme (snažím) provádět přírodě 
blízké hospodaření. Zachovávat přirozený vývoj a 
obnovu lesa, zanechávat minimum holin. 
Doplňovat chybějící listnaté dřeviny a jedle. 
 
Karle, ty by jsi pořád všechno jenom 
zalesňoval. Jak plníme plán těžby? 
„Smích“…No, hmm…tak plníme… Jsme v pátém 
roce desetiletého plánu obnovy lesního 
hospodářského celku. Nechávám ale malou 
rezervu pro případ nějaké kalamity. 
 
No, dobře tedy, necháme práce a uděláme pár 
„bulvárních zpráv“. Často sám slýchávám otázku:  
 
„Nebudeš se ženit? …Věk už na to máš!“ 
„Smích“, nebudu…. 
 
Jak to, že jsi se nikdy neoženil? 
Nevím, to už tak nějak přišlo…“směje se“ 
 
Není Ti tam v lese samotnému smutno? 
Jak kdy, za ty léta už jsem si zvykl. Nejhorší je to 
tam v zimě … 
 
Proč jsi pořád nezažádal o členství v 
místním mysliveckém sdružení? 
  
Nějak nebyl pořád čas. Nejdřív jsem chtěl dát 
všechno do pořádku. Teď mám zase nějaké 
zdravotní problémy, tak snad až budu v důchodu, 
uvidíme…“smích“.  
 
Kdy jsi vůbec naposledy něco střelil? 
No, to je hodně dlouho… počkej, kdy to bylo…. no 
v „Chejlavě“ jelena, šesteráka….před 25 lety, ale 
to tam snad ani nepiš. Jsem teď myslivec teoretik. 
 
Budou opět nějaké Vánoční stromky? 
Letos to bude doopravdy slabší. Snad taky budu 
pořádně fit, abych něco někde vybral. 
 




s Karlem Karlíčkem, správcem obecního lesa 
 
Od kterého roku jsi zaměstnancem OÚ?  
Od roku 1992. 
 
Jak jsi se k této práci dostal? 
Po navrácení lesů soukromým vlastníkům vznikla těmto restituentům také povinnost 
se o lesy řádně starat. V roce 1992 se oddělila a osamostatnila od tehdejšího OÚ 
Vrčeň poslední obec, a to Tojice. V té době po nových volbách mi oslovil tehdejší 
nový starosta ing. Vladislav Růžička, zda bych nechtěl přijmout práci odborného 
lesního hospodáře na plný úvazek, já souhlasil. 

Kde jsi všude pracoval? 
Po maturitě jsem velmi krátce pracoval v Lesním 
závodě „Prameny“ na Kvilně, pak jsem odešel na 2 
roky na vojnu, po návratu jsem byl cca rok v Lesním 
závodě Český Krumlov. Poté jsem pracoval na Lesním 
závodě v Nepomuku, polesí „Zelená hora“, které se 
zanedlouho sloučilo ve větší polesí s LS Spálené Poříčí. 
 
Co bylo tvojí náplní práce v Nepomuku? 
Nejdříve jsem tam byl jako technik polesí, poté téměř 
deset let jako vedoucí pěstebního střediska. Naposledy 
od roku 1988 do roku 1992 jsem působil přímo na 
Lesní správě ve Spáleném Poříčí jako technolog a 
později jako pěstební inspektor.  
 
Od kdy bydlíš na samotě v lese? 
Už od roku 1977 bydlím na hájovně. Směnil jsem jí 
tehdy s panem Zdeňkem Kašparem, který zde měl 
bydlet po panu Uhlíkovi, který se odstěhoval. Pan 
Kašpar šel do tehdy nových „lesáckých bytovek ve 
Dvorci“, a já na hájenku do „Chlumce“. 
Pozn.: Oba dva tehdy dělali u Lesů. Obě hájovny v 
Chlumci jsou dodnes v majetku Lesů ČR. 
 
Kdo Ti v lese pomáhá? 
Pomáhá mi pan Král, který dělá větší těžbu, má i 
traktor. Sám si pak provádím menší prořezávky. Občas 
pomáhá také V. Roušal se svým koněm. 
 
Tvoji koníčci netahají? 
Né, ti netahají…Jak to? Nejsou tažní, mám je pro 
vyjížďky…“smích“ 
Pozn.: Do vsi ale jezdí autem, tak nevím. 
Doplnění: Občas na nich jezdím sám, ale většinou 
moje dvě neteře nebo pár známých. 
 
Na kolika hektarech lesů pracuješ? 
Obec Vrčeň vlastní 145 ha. Ještě také spravuji na 55 
ha lesa obci Tojice. Pozn.: Obec Vrčeň má jednu 
historickou majetkovou zajímavost, že na 38 hektarů 
jejího lesa se nachází v katastru obce Sedliště. Aby 
toho nebylo málo, je to v podstatě u obce Srby.  
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s Páterem Mgr. Ing. Vítězslavem Holým z Nepomuckého arciděkanství, správcem 
Římskokatolické farnosti ve Vrčeni 
   
V kterém roce a odkud jste přišel do Nepomuka?  
V roce 2002 ze Sušice, kde jsem působil po 7 let. 
 
Jak se Vám na Nepomucku líbí? Prý zde nejste úplně tak 
dobrovolně... 
Je to podobné jako u ozbrojených složek: Rozkaz je rozkaz! Původně jsem 
měl jít do Týna nad Vltavou. Ze dne na den však přišla zpráva 
z Českobudějovického biskupství o tragickém úmrtí Patera Cibuzara při 
dopravní havárii jeho auta u Prádla a zároveň moje povolání na jeho místo 
na arciděkanství nepomucké. Pro mě je důležitější naplnění mého poslání, 
než to kde právě jsem. Jen tak mezi řečí: Být v rodišti sv. Jana, na to jsem 
ani v koutku srdce nepomyslil. A vidíte jsem zde! 
  
Kolik spravujete farností? 
Celkem čtyři. Kromě své hlavní v Nepomuku, dále také spravuji farnosti ve 
Vrčeni, Prádle a Myslívě. 
 

Máte nějaký "hřích"? Všichni jsme prý hříšní 
lidé ....  
Díky mé postavě občas někoho menšího 
přehlédnu. 
 
Čeho byste rád dosáhl? 
Rád bych dal všechny lidi ve svých farnostech, 
které spravuji dohromady a přivedl je k Bohu. 
 
Všechny? 
Ano, všechny. 
 
Jaké máte realizační plány? 
Rád bych opravil vitrážová okna v kostele sv. 
Vavřince ve Vrčeni. Do budoucna by se mi líbilo, 
aby z farních budov byla otevřená centra, která 
by byla více využívána pro život farnosti. 
 
Jak to vidíte s církví do budoucna? 
Myslím si, že do deseti let bude v rámci církve 
probíhat další slučování farností. 
 
Čím to? 
Úbytek věřících znamená také úbytek kněží. 
 
 

Tak Ti děkuji za rozhovor a přeji brzké 
uzdravení 
Jo, jo, děkuju… 
 
Doslov starosty obce: 
Asi každý z nás pana Karlíčka zná. Je velmi těžké ho 
přimět k účasti na nějaké veřejné akci, natož k 
téměř oficiálnímu rozhoru. 
Není to tím, že by se snad lidí bál, nebo byl 
nespolečenský morous nebo takzvaný bručoun. 
Naopak, je kultivovaný a usměvavý. Párkrát se mi 
povedlo ho zažít i jako společníka při nějakých 
oslavách, rozhodně jsme se s ním nenudili. 
 

Je škoda, že dodnes není členem našeho 
mysliveckého sdružení a že nechodí více mezi lidi k 
nám do vsi. Snad by se mu mezi námi líbilo, kdo 
ví. Za ty dlouhá léta na samotě v lese si asi nějak 
od lidí odvykl. Co mu mohou někteří závidět je to, 
že se celý život věnuje práci, která ho od mládí 
bavila. Co mu závidím já, je to, že určitě doposud 
neztratil své ideály o lidských vlastnostech, které 
dovedou být mnohdy nevyzpytatelné. A co 
oceňujeme určitě všichni je to, že je velmi dobrým 
lesním hospodářem, kterého velmi uznávají i jeho 
ostatní kolegové, o čemž jsem měl možnost se 
několikrát osobně přesvědčit. 

Kde jste se narodil? 
V Mirovicích u Březnice, takže jsem Jihočech. 
 
Čím jste byl původně v občanském životě? 
Původem jsem zemědělský inženýr. Pracoval jsem jako 
mechanizátor v podniku Kooperace Blatná a také 
v JZD Plíškovice u Mirovic. 
 
V kolika letech jste opustil zemědělství a začal 
se plně věnovat víře? 
Ve svých 28 letech jsem nastoupil do semináře na 
Teologickou fakultu UK v Praze, na které jsem 
promoval v roce 1995. 
  
Co Vás k tomu přivedlo? 
Základ jsem měl v rodinné výchově, pocházím totiž 
z věřící rodiny. Nikdo si nemůže říci: A teď se stanu 
knězem. Aktivita je na straně Boží, nikoliv člověka.  
 
Měl jste nějakou studentskou lásku? 
Ano, i ta mě samozřejmě zasáhla. Láska byla, ale 
musím upozornit, že žádná zhrzená, kvůli které bych 
na ženy zanevřel a rozhodl se natruc stát se knězem. 
 
Kolik měříte? 
Rovné dva metry! 
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Vrátíte se někdy zpátky k původní civilní profesi? 
Určitě ne. Kněžství je povolání od Boha, které je 
neodvolatelné. Pokud bude jen trochu sloužit zdraví, lze 
jej vykonávat až do smrti. Pokud nebude, je možno na 
penzi využít speciální domov pro kněze, který je 
například v Českých Budějovicích. 
 
Doslov starosty obce: 
Páter Vítězslav Holý je charismatická osoba, která je 
nepřehlédnutelná nejen díky své vysoké postavě, ale i 
svému silnému hlasu. Nestřílí od boku, před odpovědí 
se občas na malou chviličku zamyslí, aby ji pak mohl 
formulovat co nejpřesněji a nejvýstižněji. U rozhovoru 
nechyběl vzájemný smích a naprosto uvolněná 
atmosféra. Určitě stojí za to každému, bez rozdílu, si 
s ním přátelsky popovídat.  
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s Hanou (H) a Justinem (J) Čiefovými, Vrčeň 27 - Majiteli Keramiky Slunovrat  
 
Jaká je náplň Vašeho podnikání? 
H: Obchodujeme s keramickými výrobky za účelem jejich 
nákupu a dalšího prodeje. Distribuci máme po celé ČR, ale i na 
Slovensku, např. v Bratislavě a Košicích, odkud je původem 
můj manžel Justin.  
J: Na přání zákazníků také zajišťujeme dodávku speciálních 
keramických výtvorů s různými motivy, např. zvony, korbele, 
hrnečky s motivy místních hradů, zámků nebo erbů. V poslední 
době jsme zajišťovali motivy do keramiky Trenčínského hradu, 
zámku Buchlovice, ale také erbu a vlajky naší obce. Abychom 
byli seriózními dodavateli, bereme zpět od obchodníků věci, 
které se jim na krámech neprodají a samozřejmě za ně 
vyplácíme peníze zpět. Naštěstí se to tak často nestává. 
 

 
Jaké máte přání? 
J: Jen měsíčně najedeme okolo 5-6 tisíc kilometrů, 
takže moje přání je, aby všechny budoucí kilometry 
byly ve zdraví a bez nehod. 
H: Samozřejmě kromě zdraví si přeji, aby se nám v 
podnikání dařilo a aby koupené keramické věci, které 
jsou určeny jako dárky dělali všem lidem jenom 
samou radost. V neposlední řadě si také přeji, aby dál 
přetrvávali a nezanikali ty malé České obchůdky.  
 
Doslov starosty obce, aneb o čem se ve své 
skromnosti manželé Čiefovi nezmínili: 
Keramické desky s výsostnými znaky obce, které je 
možno spatřit na budově OÚ, ZŠ a MŠ byli dány 
manželi Čiefovými obci jako sponzorský dar. Každým 
rokem dostává obec nebo Mateřská škola řadu 
drobných výrobků z keramiky, které slouží jako další 
prezentace nebo dekorace. Za posledních několik let 
dostala obec od manželů Čiefových nejen spousty 
keramiky, ale i několik darů v podobě finanční 
hotovosti. 
 
 
 
 

Myslíte, že věřící sejdou na úbytě? 
Určitě ne. Pokud nejsou věřící v jedné lokalitě 
země, jsou určitě v jiné její části. V rámci 
globálního měřítka je možno sledovat rozvoj 
katolíků v Africe a Asii. Tím však hůř pro Evropu, 
"první budou poslední a poslední první". 
 
Co říkáte tomu, že polovina fary ve Vrčeni 
funguje jako hostinec? 
Nevidím to jako vhodnou kombinaci. Církev měla 
kdysi prodat objekt fary obci celý nebo neměla tu 
svojí polovinu odprodávat vůbec. Jakýkoliv objekt 
fary by měl sloužit jen k jednomu využití. Podobně 
jako škola, která přestane sloužit pro vzdělání a 
stane se z ní hostinec (viz. škola Štipoklasy nebo 
Dožice), to o něčem neblahém hovoří - o krizi 
života. 

Co Vás přivedlo k podnikání: 
H: Dříve jsem pracovala jako vedoucí pobočky 
České pošty ve Vrčeni a pořád snila sen o tom, že 
jednou budu pracovat s keramikou. Již na škole 
jsem měla přezdívku „Hrneček“. 
 
Ve kterém roce jste začali podnikat? 
J: Nejprve v roce 1996 při našich hlavních 
zaměstnáních, posléze od roku 1997 na plný 
úvazek, kdy jsem kvůli manželce a našemu 
podnikání odešel od Českých drah. 
 
Co bylo ve vašem podnikání nejdůležitější? 
H: Od prvovýrobců nakupujeme jejich keramické 
produkty, pro které pak musíme sehnat odbyt. Čili 
nejdůležitější bylo ze začátku našeho podnikání 
vytvořit si vlastní síť odbytu a také vybudovat 
zázemí v podobě domácího velkoskladu u 
rodinného domu. 
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V roce 2006 se narodili noví vrčeňští občánci 
Tomáš Marek  15. března 
Barbora Šůsová  28. května 
Lucie Kuchynková 15. října 
 
Rozloučili se s námi v roce 2006 
20. ledna paní Jaroslava Růžičková, Vrčeň 73 (ve věku 76 let) 
28. června Miroslav Burda, Vrčeň 96 (ve věku 59 let) 
29. srpna pan František Křišťan, Vrčeň 126 (v předvečer nedožitých 89 let) 
     
Odstěhovali se v roce 2006 
Paní Kaprová Marie, Vrčeň 125 do Přehýšova-Bítova 
Pan Valenta Jan, Vrčeň 125 do Chlumčan 
Paní Bělochová Ludmila s dětmi Dominikou, Markem a Jakubem, Vrčeň 127 do Klášterce n. Ohří 
Paní Bělochová Ludmila s dětmi Dominikou, Markem, Vrčeň 127 do Nezamyslic 
Paní Brunová Marie, Vrčeň 51 do Nepomuka 
Paní Vlasta Vavříková, Vrčeň 122 do Žinkov 
Pan Zdeněk Růžička, Vrčeň 139 do Plzně 
 
Přistěhovali se v roce 2006 
Paní Bělochová Ludmila s dětmi Dominikou, Markem z Klášterce nad Ohří, zpět Vrčeň 127  
Ing. Trhlíková Gabriela s Ing. Křelovec Zdeněk z Plzně, nově Vrčeň 67  
Pan Šulc Karel s Helenou Tomáškovou z Havlíčkova Brodu, nově Vrčeň 79 
Pan Michal Šůs s Ivanou Kotlanovou z Měčína, nově Vrčeň 127 
Pan Jakub Běloch z Klášterce nad Ohří, zpět Vrčeň 127   
 
K 1. 11. 2006: Celkem 305 obyvatel, z toho 156 mužů a 149 žen. Čísel popisných 145 + „E“ v počtu 8. 
Prognóza pro rok 2007: 5 nových rodinných domů a s tím spojený přírůstek obyvatelstva. 
 
 


 
V okolí Vrčeně je mnoho míst, ke kterým se váže pobyt sv. Vojtěcha. Vracel se zdejším krajem do Prahy po 
svých studiích v Římě. Jak všichni víme, při jeho dalším pobytu v cizině, byl vyvražděn rod Slavníkovců v 
Libici nad Cidlinou r. 995, a to na rozkaz knížete Boleslava II. Tím byl sv. Vojtěchovi znemožněn návrat do 
Čech, proto odešel do Polska na dvůr Boleslava Chrabrého a s jeho podporou se na jaře r. 997 vypravil na 
misijní cestu k pohanským prusům do Sambie, spolu se dvěma průvodci. Avšak na samém počátku své cesty 
byl ubit v posvátném háji veslem a pak proboden pruským pohanským veleknězem. Proto jsou atributy sv. 
Vojtěcha veslo a biskupská mitra. 
Hornická kladiva pak značí tradice těžby zejména zlata a železné rudy – ještě dnes známe a mnozí 
používáme název „Železná Huť“ pro spodní část současného Dvorce, která z historického hlediska 
donedávna spadala pod naší obec Vrčeň (Vrčany). 
Výsostné znaky obce nám byly oficiálně předány dekretem ze dne 3. 12. 2004 z rukou předsedy Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR p. Lubomírem Zaorálkem. 
 
Znak: 
Štít dělený modro-stříbrně, v horním modrém poli zlaté veslo a přes něj stříbrná 
biskupská mitra se zlatým lemováním. V dolním stříbrném poli černá hornická kladiva. 
 

 
 
 
 
Prapor: 
Šikmé dělení, kde barvy vycházejí z barev použitých v erbu. 
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Letos se konaly dvoje volby a jak dopadly u nás? 

2. a 3. června VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 243 
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 155 
Počet odevzdaných úředních obálek: 155 
Počet platných hlasů: 155 
Volební účast v okrsku: 63,79 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. a 21. října VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

Jedinou kandidátku podalo SNK - Za vzájemné porozumění  

Počet odevzdaných obálek: 105 
Pro všechny kandidáty: 59 
Preferenčních: 34 
Celkem: 91 
Neplatných: 14 
Počet zapsaných voličů: 245 
Volební účast: 42,9 % 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana 
číslo Název strany Počet 

hlasů % 

1 Strana zdravého rozumu 5 3,23 
8 Koruna česká 3 1,94 
9 ODS 47 30,32 
10 ČSSD 34 21,94 
11 SNK-Evropští demokraté 4 2,58 
14 Pravý blok 2 1,29 
18 Strana zelených 10 6,45 
20 KSČM 36 23,23 
21 Koalice pro ČR 2 1,29 
22 Národní strana 1 0,65 
24 KDU-ČSL 11 7,10 

Kandidát Poř. 
číslo Příjmení, jméno 

Věk Pref. 
hlasy 

1 Mašek Petr 32 82 
2 Beránková Eva 50 75 
3 Strolený Jiří 53 73 
7 Šůsová Jiřina 51 71 
6 Chodora Richard 32 69 
4 Chodora Vratislav 53 66 
5 Harangová Emílie 55 63 

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ 
2007-2013 

 
Fondy EU - do zásobníku 

projektů Mikroregionu 
Nepomucko 

 
Rekonstrukce 

obecního rybníku  
7 000 000 Kč 

1.7.2007 - 31.12.2013 
 

Vybudování 
kanalizace 

17 000 000 Kč 
1.7.2007 - 31.12.2013 

 
 Víceúčelové 

sportovní hřiště 
 3 000 000 Kč 

1.1.2007 - 31.12.2013 
 

 Rekonstrukce 
místních komunikací 

2 000 000 Kč 
1.1.2007 - 31.12.2013 

 
 Úprava veřejných 

prostranství 
2 000 000 Kč 

1.1.2007 - 31.12.2013 
 

Rekonstrukce 
sklepních prostor MŠ 

1 000 000 Kč 
1.1.2007 - 31.12.2013 

 
Rekonstrukce objektu 

čp. 10 
2 000 000 Kč 

1.1.2007 - 31.12.2013 
 

Sanace bývalých 
hosp. budov čp. 10 a 

137 
4 000 000 Kč 

1.1.2007 - 31.12.2013 
 

Obnovení poutního 
místa u kapličky sv. 

Vojtěcha 
2 000 000 Kč 

1.1.2008 - 31.12.2013 
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Za rok 2005 došlo v obci Vrčeň celkem k 5-ti 
dopravním nehodám. Jako jejich příčiny jsou ve 
statistice uvedeny: 2x nesprávný způsob jízdy, 
2x nepřiměřená rychlost a 1x nedání přednosti v 
jízdě. Ve dvou případech byl u řidičů 
zaznamenán alkohol za volantem. 

V srpnu roku 2005 zmizelo v obci 
Vrčeň osobní motorové vozidlo 
Škoda Octavia, červenocihlové 
metalízy. Majitel z Holandska tak 
přišel o automobil v hodnotě 
šestset tisíc korun. 

Z trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí je podezřelá 
devětatřicetiletá řidička z Bruntálu. 
Policejní hlídka ženu začátkem 
loňského roku kontrolovala, když 
řídila automobil Honda Civic. Při 
kontrole vyšlo najevo, že ženě byl 
vysloven Městským úřadem v 
Nepomuku zákaz řízení všech 
motorových vozidel. Řidička toto 
rozhodnutí neuposlechla, a za volant 
automobilu usedla. 

Dne 4. května 2006 ve 14:45 hodin došlo v 
areálu ZOD Vrčeň k požáru několika desítek 
metrů čtverečních travního porostu za 
opravárenskou dílnou. Pravděpodobnou 
příčinou vzniku požáru byl zkrat na 
vzdušném elektrickém vedení, kdy na zem 
spadlý drát tohoto vedení svými 
elektrickými výboji za vydatné pomoci 
silnějšího větru způsobil zapálení suché 
trávy a další rychlé šíření ohně. 
Na likvidaci požáru se podíleli přivolaní 
profesionální a dobrovolní hasiči z 
Nepomuka a dobrovolní hasiči z Kasejovic. 
Následné místo poté převzala jednotka 
sboru dobrovolných hasičů obce Vrčeň. 
Škoda na majetku nevznikla. 

 

V úterý dne 30. května 2006 v 07:00 
hod nepřizpůsobil 35letý řidič při 
předjížděcím manévru před sebou 
jedoucího pomalého vozidla ve směru 
od Čečovic na Nepomuk rychlost 
svého vozidla Citroën Berlingo, se 
kterým na mokré vozovce dostal 
smyk, při kterém strhl řízení do 
levostranné křižovatky s místní 
komunikací, kde následně došlo 
přední částí vozidla ke střetu s 
pevnou překážkou - studnou, u které 
tímto nárazem praskla silná boční 
kamenná stěna. Škoda na vozidle 
byla odhadnuta na více než 100.000,-
Kč. Alkohol byl na místě vyloučen 
provedenou orientační dechovou 
zkouškou. Nehoda si vyžádala lehké 
zranění 38letého spolujezdce, který 
byl po ošetření na Poliklinice 
Nepomuk ještě téhož dopoledne 
propuštěn. 
 

 

Dne 5. 9. 2006 byl policisty zjištěn 25letý 
nepomučan z trestného činu neoprávněného 
užívání cizí věci, motocyklu Babeta, ke 
kterému došlo v podvečerních hodinách dne 
31. 8. 2006 před hostincem „Na Faře“. Majiteli 
tímto způsobil škodu za cca 4.000,-Kč. 

Policisté doporučují občanům, aby si svoje 
objekty celodenně uzamykali. Do domu 
nepouštějte cizí osoby, sledujte pohyb 
neznámých lidí. V případě, že dojde k 
vloupání, nevstupujte dovnitř. Pokud svůj byt 
či dům opouštíte na delší dobu, nezatahujte a 
nenechávejte pootevřená okna. Domluvte se, 
aby Vám někdo vybíral poštovní schránku. Při  
podezření  kontaktujte policii na lince 158. 
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 se nachází nad cca 1,5 km od obce, cca 200 m vlevo nad 
cestou vedoucí z Vrčeně na Rožmitál pod Třemšínem v lese 
zvaný "Chlumec". Někdy na sklonku XVI. století dal v těchto 
místech postavit Adam ze Štenberka, nevyšší purkrabí 
království Českého malou kapličku ku cti sv. Vojtěcha. Jeho 
manželka Maxmiliána, rodem říšská hraběnka z 
Hohenzolleru, ji dala vyzdobit obrazy českých patronů. V 
roce 1684 zde zbudoval novou kapli Václav Vojtěch hrabě ze 
Štenberka, majitel zámku Zelená Hora. První kaple 
vystavěná v podobě osmihranu byla v roce 1787 zrušena. Až 
v roce 1819 byla znovuzřízena. Ozdobena obrazem malíře 
Františka Horčičky byla 25. dubna roku 1819 slavnostně 
otevřena. Sloužila jako cíl mnoha poutníků, zastávky 
procesích a prostranství až do druhé poloviny 20. století bylo 
dějištěm vyhlášené jarní poutě s mnoha stánky. Poblíž kaple 
zdržoval se prý ještě v XVII. století poustevník, který ji měl 
opečovávat. Žil pouze z milodarů. Prokazatelně zde působil 
poslední poustevník v letech 1717-1746. Výrazné opravy se 
dočkala i v r. 1883. Jde o raně barokní osmibokou centrální 

stavbu, sklenutá osmibokou kupolí s lucernou. 
Stěny jsou členěny nikami a pilastry. Vedle 
oltáře leží žulový balvan s prohlubněmi, které 
mají být podle tradice památkou odpočinek na 
sv. Vojtěcha. Koncem 17. stol. byly v blízkosti 
kaple "Svatovojtěžské lázně", později zničené 
požárem. Lázně byly napájeny vodou 
přiváděnou rourami z protilehlého vrchu 
"Štědrý". Před kaplí sv. Vojtěcha stojí pamětní 
kříž, jehož podstavec je opatřen litinovou 
figurální reliéfní deskou z 2. pol. 18. stol. U 
soklu je kamenná váza v podobě křtitelnice. 
Proti kapli leží areál bývalé lesovny s 
klasicistními stavbami. 
 
 
V katastru naší obce se nachází také , č.p. 52. Cca před pěti sty lety se 
mlýn nacházel asi o 300m dále po vodě ve směru na Srby. Vlastní mlýn jako takový je 
přibližně 400 let starý, měl čtyři kola na střední vodu (3 kola táhla mlýnské kameny a jedno 
táhlo katr). Roku 1906 byl přestavěn do nynější podoby a vodní kola byla nahrazena 
Francisovou turbinou na kolmém hřídeli. Téhož roku bylo taktéž zprovozněno osvětlení mlýna 
dynamem 3x220V střídavých. 

Do roku 1990 byla malá vodní elektrárna (dále 
MVE) využívána jen pro osvětlení budov mlýna 
a přilehlých objektů. Avšak od dalšího roku je 
tato MVE napojena na veřejnou elektrickou síť, 
do které dodává elektřinu, která je vyráběna 
pomocí asynchronního generátoru. Ročně dodá 
Barochova MVE do sítě cca 15 000 kWh. 
Dodávka je závislá na stavu toku řeky Úslavy. 
"Když je vody málo, je to špatně, když je vody 
hodně, je to taky špatně, viz záplavy v roce 
2002, které zasáhly i spodní obytné místnosti 
našeho mlýna" uvádí p. Jaroslav Baroch. 
Barochové jsou na mlýně již cca 500 let. Grunt 
je více jak 600 let starý. Majitel Jaroslav Baroch 

je vášnivý kutil a letecký nadšenec. Ještě dnes ve svých 64 letech občas vyveze z "hangáru" 
své podomácku vyrobené rogalo a vylétne do oblak. 
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Proč se naši dávní předkové usadili právě na místě dnešní obce Vrčeně? 

Jistě na to měla vliv ta skutečnost, že v době před 1000 lety, v době, kdy i náš kraj byl 
postupně osídlován z Plzeňské kotliny slovanským lidem podél Úhlavy, 
Úslavy a Radbuzy, u nás tedy údolím Úslavy, vedly naším krajem 2 
důležité stezky. Jedna vedla od přemyslovského hradiště Stará Plzeň 
(u dnešního Starého Plzence) při Úslavě kolem Srb, míjela místo, kde 
se dnes nachází Vrčeň a mířila na jih k Otavě. 
Ještě významnější cesta vedla z Prahy přes Hvožďany, Vrčeň, kolem 
Zelené Hory na Žinkovy, dále ke Klatovům a do Bavor. Používali ji 
kupci, táhla tudy vojska i poselstva. Ve Vrčeni vedla tato cesta k brodu 
na Úslavě pod vsí, odtud k Zelené Hoře. U Vrčeně se obě tyto 
starobylé cesty protínaly a snad tato okolnost předurčila výhodné 
místo u Úslavy mezi Štědrým a Zelenou Horou k založení obce. 
Kdy k tomu došlo a jakým způsobem, se již nedozvíme. Snad se tak 
dělo postupným usazováním osadníků na výhodném místě u řeky 
možná už koncem tisíciletí, snad ke vzniku obce došlo až po založení kláštera nepomuckého 
(r. 1144) při kolonizaci kraje německými mnichy cisterciány zpod Zelené Hory, tedy až ve 12. 
století.  

Z nejstarších pověstí a legend 

 
Tak jako nejstarší doby našich národních dějin, jsou i nejstarší doby našeho kraje a naší obce 
zahaleny do tajuplného roucha pověstí a legend, které se po staletí udržovaly z generace na 
generaci především ústním podáním. Bohužel, pronikavé změny života v naší době mají za 
následek, že se povědomí o starých zkazkách rychle vytrácí. Tím více si proto vážíme 
sběratelského úsilí píseckého historika A. Sedláčka, nebo nepomuckého rodáka, spisovatele A. 
Berndorfa, kteří nám mnohé z nich zachovali. 
Podle některých pověstí bylo ve Vrčeni v místech dnešního kostela pohanské obětiště, podle 
jiných bylo ve Štědrém, u tzv. "obětního kamene" nad Dobrou vodou. 
Daleko určitější historické jádro však obsahují pověsti a legendy, které se váží k 10. století - 
jsou to pověsti o druhém pražském biskupovi, Slavníkovci Vojtěchovi. Tyto vojtěšské pověsti 
jsou v našem kraji soustředěny kolem Zelené Hory a Vrčeně, kudy se po staré zemské stezce 

vedoucí od bavorských hranic ku Praze zřejmě ubíral před cca 1000 
lety i náš světec při své cestě do Říma a zpět. Podle jedné z 
vojtěšských pověstí, kterou zachytil August Sedláček v "Historických 
pověstech lidu českého", se sv. Vojtěch při návratu z Říma se svým 
průvodem zastavil na Zelené Hoře u poustevníka Břímoty v době 
několika let trvajícího sucha, které sužovalo celou zemi i lid. Na prosby 
strádajících způsobil světec zázrak - přivolal blahodárný déšť, po 
kterém se země zazelenala, i vrch na kterém Vojtěch stál, žehnaje 
české zemi, se oděl svěží zelení, proto dostal jméno Zelená Hora, 
osada poblíž, která rovněž pomokla, byla zprvu zvána Pomuk - dnešní 
Nepomuk 
Pověst sleduje našeho světce dále na jeho cestě k Vrčeni. Pod Zelenou 
Horou na něho z lesního úkrytu vyskočili dva lapkové, které na místě 
přimrazil pohled napadeného, proto je tu známá Vyskočilka. Ve Vrčeni 

tu na Vojtěcha vrčeli psi, poštvaní místními pohany. Unaven dlouhou poutí se světec zastavil 
ve Vrčeni v lese Chlumci (u staré cesty na Prahu) u poustevníka. Tu spočinul na plochém 
balvanu, ve kterém zůstal otisk jeho těla - podle jiné verze pověsti vytesal pak poustevník do 
kamene obrys těla ležícího Vojtěcha. Kámen byl pak později umístěn do kaple sv. Vojtěcha 
vedle oltáře. 
I vznik známé studánky s léčivou vodou ve Štědrém "Dobré vody", spojuje pověst s osobou sv. 
Vojtěcha, který zde střelil po jelenu, chybil jej, šíp se zaryl do skály a otevřel hojný pramen 
vody. 
Jiná verze pověsti říká, že tu Vojtěch na prosby žíznících dřevorubců otevřel pramen svěží vody 
úderem biskupské berly do skály. 

… pokračování příště 
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Zastupitelstvo obce přeje všem čtenářům 
příjemné prožití svátků vánočních  
a hodně štěstí a zdraví v roce 2007 

 

 
Vrčeňská ročenka 2006 – nultý ročník 

vychází v prosinci 2006 
vydává Obec Vrčeň 


