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                        uuu  Druhý ročník 2007    uuu www.vrcen.cz   uuu 
_________________________________________________________________________________ 
 

Po loňském nultém ročníku Vrčeňské ročenky Vám ke sklonku tohoto roku nabízíme rovnou 
ročník druhý, kde si společně připomeneme dění L.P. 2007, resp. od prosince 2006 do listopadu 
letošního roku. 
 

 
 
 

http://www.vrcen.cz
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PROSINEC 2006 
 
Již v sobotu dne 2. prosince 2006 se na terase u hostince konaly 
vepřové hody u příležitosti každoročního „Dne obce“. Ze třech menších 
prasátek bylo celkem 260 kg masa, které se naporcovalo či bylo 
zpracováno do 515 jaternic; 215 jelit a 70 litrů polévky. Konzumenti si 
v hostinci mohli pochutnat také na teplém ovárku s křenem, vepřových 

výpečkách se zelím nebo se 
špenátem. Večer byla v 
hostinci zpívaná.  
 
Od 9. prosince již zdobí 
vrčeňskou náves osvětlený 
vánoční stromek. 
 
V sobotu 16. prosince vystoupil na návsi divadelní spolek Skalka se 
svým představením nazvaným "Vánoční příběh". 
 
Na Štědrý večer o osmé 

hodině se sešlo na 200 lidí u kaple sv. Vojtěcha, kde si zazpívali 
vánoční koledy se světoznámou operní pěvkyní Evou Urbanovou. 
Na přání lidu zapěla paní Urbanová „Ave Maria“ a poté i další árie z 
„Rusalky“, čímž přítomné velmi dojala a přispěla tak všem ke 
krásnému a neopakovatelnému zážitku z tohoto krásného večera.  
 

O prvním svátku 
vánočním proběhla 
soutěž "O nejlepší 
bramborový salát". Na 
prvním místě se 
umístil salát z "dílny" Jiřího Stroleného ml. z Vrčeně. Všichni 
soutěžící získali cenu v podobě různých destilátů. 
 
Na Štěpána se konal v tělocvičně ZŠ tradiční "Vánoční turnaj ve 
stolním tenise". Po dlouhém a napínavém mači nakonec zvítězil 
Jan Kuchynka.  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
LEDEN 2007 
Letošní rok bychom mohli nazvat rokem Jamese Bonda, agenta 007. Budeme se letos cítit, jak v americkém 
akčním filmu? US Army nám nadělí, bohužel, diskusi o 
umístění radaru ve vojenském prostoru Brdy. Ale nechme 
Ameriku Amerikou a věnujme se dění v té naší vesničce 
střediskové …  
 
Novoroční výstup na vrch Štědrý (668m) se konal tradičně 1. 
ledna. Pochodu se tentokráte zúčastnilo na 30 našich malých 
i větších spoluobčanů.  

 
Jako každý rok 
vyrazili po vsi tři 
králové, letos to 
však byly tři 
královny. 
 
Silná vichřice zasáhla v noci z 18. na 19. ledna 2007 i naší vísku. 
Naštěstí až na pár vyvrácených stromů, spousty spadlých větví a 
několika poničených střešních krytin se vichřice obešla bez zranění 
a bez dalších větších škod na majetku. 
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ÚNOR 2007 
 
V sobotu 17. února se uskutečnil Masopustní rej. Za slunného, 
ale lehce větrného počasí se masopustní veselice zúčastnilo v 
průvodu na téměř 40 masek. Letošním zpestřením pro všechny 
byl originální čtyřčlenný bobový team Jamajky známý z filmu 
"Kokosy na sněhu". 
 

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

BŘEZEN 2007 
 
A máme tu již jaro, hasičská zbrojnice na návsi získává dvě 

nová střešní okna. 10. března v místním hostinci proběhlo 
grilování vepříka při příležitosti ročního působení hostinského 
Jana Moravce a s tím spojený Vrčeňský den žen, kdy každá 
žena dostala po květině.  
 
O 14 dní později byli v obřadní síni OÚ přivítáni do života čtyři 
naši noví spoluobčánci: Tomášek Marek, Barborka Šůsová, 
Lucinka Kuchynková a Matoušek Šulc. 
 
Ten samý den 

odpoledne 
proběhla také 
malá oslava 65-

ti let společného manželského života Blaženy a Tomáše 
Chodorových. Blahopřejeme! 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
DUBEN 2007 
 
Svátky jara – Velikonoce letos vyšli na první dubnový týden. Více jak 10 chlapců se vydalo opět na koledu. 

V neděli se pak v hostinci konala soutěž o nejlepší 
Velikonoční nádivku. Letos pořadí ovládli přespolní 
z Příbrami, vítězem se stal Vladimír Valentini.  
 
V sobotu 14. dubna pořádal SDH na terase u hostince 
tradiční vepřové hody. Z 230kg masa se prodávaly balíčky 
s masem, sulc, jaternice, jelita. Zabijačkové menu se 
skládalo z polévky, ovaru s křenem a výpečků se špenátem.  
 
27. dubna oslavili manželé Stanislav a Věra Chounovi zlatou 
svatbu, tj. padesát let 
společného manželství. 
Blahopřejeme! 
 

28. dubna se uskutečnila po dlouhých jedenácti letech ve vrčeňském kostele 
svatba. Janu Hřídelovou z Nepomuka a 
Kamila Chaloupku ze Dvorce oddával 
páter Vítězslav Holý. 
 
Závěr dubna patřil tradiční vojtěšské 
pouti a stejně tradičnímu stavění máje. 
Počasí bylo tentokráte slunné, jídla i pití 
bylo dost, takže spokojenost zavládla na 
všech frontách. 
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KVĚTEN 2007 
 
Po již dvou ročnících velkého dětského dne, které se  
konaly v Srbech a Sedlišti, letos přišla řada na Vrčeň. Za 
téměř tropického vedra se na vrčeňské návsi a zahradě 
pod farou sešlo na 66 soutěžících dětí. Kromě soutěží si 
děti mohly vystřelit ze vzduchovky, prohlédnout 
zemědělskou techniku, zkontrolovat své znalosti z dopravy 
u stánku PČR, zkropit náves z hasičské stříkačky a 
v neposlední řadě si prohlédnout pravé závodní auto mistra 
ČR rallyesprintu Václava Pecha.  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
ČERVEN 2007 

 
Prázdniny už pomalu ťukají na dveře a na 
naší návsi se scházejí diváci na již 4. ročník 
malých folklorních slavností Pod vrčeňskou 
lípou. Tentokrát se ve Vrčeni představily 
soubory z Indie, Turecka, Maďarska a 
v neposlední řadě i pořádající Jiskra z Plzně. 
Na tři stovky diváků za krásného počasí 
bylo jistě spokojeno a jako třešničku na 
dortu na závěr shlédli vystoupení dětí 
z místní Základní školy.   
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
ČERVENEC a SRPEN 2007 
 
V sobotu 21. července 2007 na brigádě 

mysliveckého sdružení byly umístěny turistické poutače s informacemi o původu kaple sv. Vojtěcha v lese 
Chlumec a o studánce Dobrá voda ve Štědrém.  
 
V hostinci Na Faře se dala dohromady parta fotbalistů a 
v sobotu 28. července se vypravila do Srb na 12. ročník 
turnaje v malé kopané. SK Fara Vrčeň, jak se klub 

pojmenoval, se při své premiéře umístil na pátém 
místě. 
 
Další turnaj našich fotbalistů se konal o měsíc 
později v Mohelnici, kde skončili na bronzové příčce 
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ZÁŘÍ 2007 
 
První zářijový den se v našem kostele konal letos již druhý svatební obřad. 
Tentokráte se vdávala učitelka z vrčeňské Základní školy Hana Třeštíková, 
dnes již paní Jedličková. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
ŘÍJEN 2007 
 

V průběhu měsíců září a 
října 2007 bylo 
postupně na několika 
honech a podvečerních 
tazích sloveno všech 
400 vysazených kachen 
na "Biologickém 
rybníku". MS Vrčeň – Tojice má v současné době 15 
členů.  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
LISTOPAD 2007 

 
Sobotní odpoledne 10. listopadu se v sedlišťském 
hostinci konalo tradiční setkání seniorů, kterých se sešlo 
celkem 52 ze tří obcí. K poslechu i tanci hráli zkušení 
hudebníci ze Srb. Vystoupily děti ze ZŠ Vrčeň s pásmem 
lidových písní. O lehké napětí se postarala tombola. 
Všichni se těší opět na další setkání v příštím roce. 
 
V sobotu 24. listopadu 2007 se ujali letos již podruhé 
hasiči organizování tradičních vepřových hodů. Z celkem 
na 300 kg masa se udělalo několik menších prodejních 

balíčků (téměř o váze jednoho metráku), dále 30 kg 
ovaru, cca 500 jaternic, 280 jelit a na cca 140 litrů 
polévky. Celá řada konzumentů trávila čekání na 
jaterničky a jelítka v prostorách hostince, kde jeho 
čtyřčlenná obsluha i jedenáctičlenný tým hasičů měla 
plné vytížení od brzkého rána až do odpoledních hodin.  

V pátek, 30. listopadu 2007 se konala v obřadní síni 
Obecního úřadu Vrčeň vernisáž výtvarných prací a 
výrobků dětí z mateřské školy. Vernisáž a celá 
výstava, která potrvá do 14. prosince 2007, byla 
instalována již v duchu nadcházejícího Adventu. 
Slavnostní program a příjemnou atmosféru umocnily 
děti mateřské školy svým krásným kulturním 
vystoupením.  
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Prosinec byl ve znamení pohádkových bytostí a 
těšení se na nejkrásnější svátky roku.  
 
Děti z obou našich škol navštívil sv. Mikuláš se svoji 
družinou složenou tradičně s čertů a anděla.  
 
Mateřská škola se rozloučila s rokem 2006 na 
tradiční vánoční besídce, kde mladší děti vystoupily s 
programem o zimních radovánkách, starší pak 
sehrály představení o narození Ježíška proložené 
zpěvem vánočních písní a koled. 
 
Na Základní škole se o den později konal Vánoční 
jarmark, kde se prodávali povedené výrobky žáků a 
jejich rodičů. 

 
V lednu se zapsali do naší Základní školy noví prvňáčci. V únoru 
bylo restaurováno školní schodiště a školu navštívily maškary a 
masopustní karneval vtrhl i do Mateřské školky. Březen je ve 
znamení Velikonoc a vynášení Morény, mateřáci navštívili 
profesionální hasiče v Nepomuku. 

Začátkem 
dubna se starší 
ročníky ZŠ 
vydali vlakem 
do Prahy na 

vlastivědnou 
exkurzi do 
Národního muzea na výstavu Pravěk - Lovci mamutů.  
 
V mateřince zase děti řehtačkami probudily jaro a 
otevřely zahradu. Dětičky předvedly pásmo básní a písní 
s jarní tématikou a poté následovala „hodovačka“, při níž 
chlapci s pomlázkami pěkně prohnali děvčata po 
zahradě. Zahrada byla vyzdobena ve velikonočním stylu 

a všichni zakončili slavnost tradičně opékáním buřtů.  
 
O týden později se pak děti vydaly do Blovic na prohlídku 
muzea, kde si prohlédly expozici lidové architektury, lidové 
tvorby a života na venkově. Prohlédly si světničku, ve které 
stála stará pec, almary, visely zde nasušené bylinky – prostě 
tak jak to dříve ve staveních bývávalo. 
 
V dubnu naší MŠ také navštívila tisková mluvčí PČR PJ paní 
Pavla Soukupová, která dětem povyprávěla o práci policie, o 
správné jízdě na kole, o vybavení kola, o nutnosti používat 

cyklistickou přilbu, 
o správné chůzi na 
silnici, o policejních 
psech a jejich výcviku, o nebezpečí, které může děti potkat 
doma i venku. 
 
Den Země, to je projekt ZŠ s tématem ochrany životního 
prostředí. Děti zahájily pokus, zda odpad uložený do země zmizí 
nebo naopak zůstane v nezměněné podobě (zasadily plechovku, 
hliníkovou folii, papír, slupku od banánu a ohryzek z jablka, 
igelitový sáček, sklo, plastovou láhev). 
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Koncem dubna přiletěly do školy čarodějnice na svých strojích, zaparkovaly je vedle své lavice a těšily se na 
netradiční vyučování. Čarovalo se nad kotli, četlo se o zvycích, které se váží k Filipo-Jakubské noci a stavění 
Máje. Hlavní náplní dne bylo zhotovení masky čarodějnice a při tělocviku se žáci rozparádili při soutěžích na 
košťatech. Odpoledne se v družině soutěžilo.  

Ve čtvrtek, 10. května se uskutečnila ve školce besídka pro 
maminky k jejich svátku, kde děti přednesly a zazpívaly svým 
maminkám pěkné básničky, písničky a předaly jim dárečky, 
které si pro ně připravily v mateřské škole. Zábavné odpoledne 
pro maminky připravili i naši školáci. 
 

Poslední 
májový den 
se v naší 

školce 
konaly 1. Sportovní hry mateřských škol. Cílem tohoto 
projektu je vést děti od nejnižšího věku ke sportu, učit 
myšlence fair play a předat dětem základní informace o 
sportu a olympionismu. Těchto her se zúčastnilo celkem 
40 dětí od 3 do 7 let, rozdělených dle věku do 3 
kategorií. Vítězové obdrželi diplomy a medaile. 
 
Školní projekt Zdravý týden. Děti byly vedeny ke 
zdravému 
životnímu 

stylu. Každé ráno si mohly koupit ovoce. Ke zdravému životu 
patří i pohyb, a proto si žáci zacvičili aerobik, jógu apod. Celý 
týden byl zakončen pokračováním Dne Země. Děti si mohly 
přinést do školy zvířátko a seznámit ostatní s jejich životem. 
 
Blíží se léto a s ním pro děti to nejkrásnější období – 
prázdniny. Ale než nastane tento čas krásného volna, stane 
se v našich obou školách ještě moc zajímavých věcí. 
 
Školáci vyrážejí koncem května na výlet do ZOO  a 
Loveckého zámečku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. 
Následuje v obou našich školách oslava dne dětí se soutěžemi. Mateřáci měli oslavu zpestřenou nočním 
pobytem ve škole, kde na ně čekala mořská víla s vodníkem.  

 
Základní školu stačí navštívit malíř, který kromě prezentace 
svých prací pomáhal dětem při společném malování. Děti také 
jeden den spali ve škole a nekonečné čekání na večer bylo 
vyplněno výletem do muzea v Blovicích, kde probíhala mj. 
výstava panenek. Večer pokračoval folklórním festivalem na 
návsi, opékáním buřtů a noční hrou. 
 
Mateřinka stačila několik vycházek, např. ke kapli sv. Vojtěcha v 
lese „Chlumci“, ke studánce Dobrá voda, kde plnily úkoly 
„kouzelné babičky“ a nakonec našly poklad. Cílem poslední 
vycházky byly Tojice, 
kde žijí v potoce 

nutrie a hned vedle vyrostlo dětské hřiště. 
 
Úplné finále školního roku patřilo vyhodnocení celoročního 
projektu "I z nás budou dospělí", kde na žáky čekaly krásné 
odměny za celoroční práci. Ve školce se konalo rozloučení 
s předškoláky, kde děti předvedly, co všechno se za celý rok 
naučily a vyprovodily svoje nejstarší kamarády na cestu do 
opravdové školy. Zde také probíhalo loučení a sice s páťáky, 
kteří postupují dále do škol v Nepomuku či gymnázium 
v Blovicích. Je rozdáno vysvědčení a prázdniny začínají. 
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Život našich dobrovolných hasičů začal letos 
tradičně Valnou hromadou, kde byl zhodnocen 
minulý rok.  
 
V květnu začala sezóna hasičských soutěží 
Memoriálem Slávy Horníka, kde všechna tři naše 
družstva přivezla medaile. 2 června se pak 
konala v Čížkově okrsková soutěž, odkud 
vrčeňští muži i ženy postupují do okresního kola. 
 
To se koná v Letinech koncem srpna. Ženy zde 
vybojovaly celkové na páté místo. Muži se 
postupně zlepšovali a nakonec si výborným 
požárním útokem vybojovali historicky nejlepší 
umístění, druhé místo. 
 
Na podzim se ještě konal Memoriál Jana 
Chodory ve Vrčeni, kde muži a děti skončili svorně na druhém místě, ženy jako jediné družstvo pak byly 
samozřejmě první. Zpestřením programu byla soutěž v přetahování lanem, kterou vrčeňští s přehledem 

vyhráli. Poslední letošní akcí pak byl v sobotu 13. 
října na hřišti v Srbech 1. ročník hasičské soutěže 
„Srbská proudnice“, kde naši opět skončili druzí, 
ženy samozřejmě první. 
 
Bezesporu největší letošní hasičskou událostí byl v 
červnu IV. celorepublikový sraz hasičstva s výstavou 
historické hasičské techniky v Litoměřicích. K vidění 
toho bylo na výstavišti mnoho - historické stříkačky 
ruční, motorové, kombinované, parní, hasičská auta 
a další hasičské vybavení. Nechyběla ukázka nové 
techniky včetně hasičského tanku, vysokozdvižné 
plošiny apod. 
  
Vrčenští hasiči předvedli se svojí historickou 
stříkačkou, jak vypadalo a jak bylo namáhavé hašení 

požáru v dobách našich dědů. Kromě koňské stříkačky vzbuzovala nemalý zájem i naše netradiční 
zásahová motorová pila. 
 
V sobotu dopoledne se na litoměřickém náměstí konal 
slavnostní nástup s bohatým kulturním programem 
včetně vystoupení mažoretek a vojáků hradní stráže. Z 
náměstí se veškerá technika přesunula průvodem zpět 

na 

výstaviště. Ve večerních hodinách profesionálové z řad 
hasičů policie a armády ukázali návštěvníkům na 
Lodním náměstí hašení požáru vrtulníkem, záchranu 
osoby z vody a ukázku monitoru na hašení ropných 
požárů.  
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A kdo letos oslavil významné životní jubileum? 
 
Leden  84 let paní Blažena Chodorová  Vrčeň 56 
  80 let paní Helena Mašková  Vrčeň 46 
Únor  92 let paní Marie Chvalová  Vrčeň 55 
Březen  81 let pan František Kohout  Vrčeň106 
  65 let paní Marie Dubská  Vrčeň 3 
  88 let pan Tomáš Chodora  Vrčeň 56 
Duben  85 let paní Marie Křišťanová  Vrčeň 126 
Květen  70 let paní Zdeňka Silovská  Vrčeň 5 
  70 let paní Anna Semerádová  Vrčeň 102 
  83 let pan Vratislav Kotěšovec  Vrčeň 89 
  85 let paní Marie Fialová  Vrčeň 20 
Červen  84 let paní Miluše Pásková  Vrčeň 120 
  65 let paní Jaroslava Kvardová Vrčeň 6 
  88 let paní Květuše Burdová  Vrčeň 93 
Srpen  81 let pan Vladimír Strolený  Vrčeň 18 
Říjen  65 let paní Květuše Maršalíková Vrčeň 140 
  70 let paní Miluše Poslušná  Vrčeň 29 
  60 let pan František Zdvořáček Vrčeň 108 
Listopad 82 let U paní Marie Chejlavová Vrčeň 63 
  81 let paní Anežka Šůsová  Vrčeň 40 
Prosinec 80 let pan Jiří Strolený  Vrčeň 117 

85 let paní Kamila Markvartová Vrčeň 21 
  86 let paní Růžena Chodorová  Vrčeň 121 
  83 let paní Mária Kohoutová  Vrčeň 106 
 
Blahopřejeme 
 




V roce 2007 se narodili noví vrčeňští občánci 
Matouš Šulc  4. ledna Vrčeň 79 
Kristýna Hortenská 11. dubna Vrčeň 50 
Žaneta Chodorová 24. června Vrčeň 142 
Jindřich Hrachovec 27. srpna Vrčeň 136 
Justýna Mašková 8. listopadu Vrčeň 46 
 
Rozloučili jsme se v roce 2007 
28. června Marie Chejlavová, Vrčeň 63 (ve věku 81 let) 
     
Odstěhovali se v roce 2007 
3. ledna    Jana Šneberková, Vrčeň 51 do Blovic 
17. dubna    Marie Chvalová,Vrčeň čp. 55 do Plzně 
25. dubna    Věra Břízová, Vrčeň čp. 128 do Nepomuka 
2. května    Eva Kopáčková, Vrčeň čp. 128 do Zličína 
16. května    Irena a Ondřej Brandejsovi, Vrčeň čp. 42 do Strakonic 
16. května    Irena Lavrinčíková, Vrčeň čp. 42 do Strakonic 
8. srpna    Veronika Koubová, Vrčeň čp. 123 do Plzně 
10. října  Marie Nauschová, Vrčeň čp. 7 do Nepomuka 
 
Přistěhovali se v roce 2007 
23. března  Lenka Roušalová s dětmi Magdalénou a Barborou z Plzně do čp. 32 
8. října   Lukáš Zwrtek z Chocenic do čp. 75 
 
K 1. 11. 2007: Celkem má Vrčeň celkem 303 obyvatel, z toho je 158 mužů a 145 žen. Čísel 
popisných celkem 146 a dále 8 chat, 3 zahradní domky a 3 RD ve výstavbě. 



Vrčeňská ročenka 2007, stránka 10 





               uuu  Zaručeně pravdivé informace, aneb co se povídá   uuu 
_________________________________________________________________ 

Radar na Štědrém 

Obec Vrčeň využila nabídku 
amerických přátel a dala 
souhlas s umístěním radarové 
základny na svém katastrálním 
území. Radar bude umístěn 
bezprostředně za vsí, na vrchu 
lesního porostu „Štědrý“, ve 
výšce 668 m n.m. „Myslím, že 
to je velmi vhodné místo, je to 
široko daleko nejvyšší kopec, ze 
kterého je samospádem vedená 
po celé vesnici mírně 
radioaktivní voda, takže spojení 
s radarem se zdá jako velmi 
vhodné. Původně jsme měli 
nabídku od Rusů z Karlových 
Varů na lyžařský vlek, ale 
finanční kompenzaci v tvrdé 
měně ze západu se nedalo 
dlouho odolávat“, uvedl 
starosta obce, který tak zklamal starostu ze Spáleného Poříčí, jenž už viděl svůj radar v Brdech. 

„Myslím, že to bude fain, porostou nám tady větší houby než kdekoliv jinde, uvedl místní štamgast, který 
si nepřál být jmenován. I místní velká pěstitelka zeleniny Kamila Okurková se raduje, že bude mít díky 
záření velké kedlubny. „Jen aby ti hoši pouštěli ty vlny co nejčastěji“, uvedla. Jediný malý problém byl, 
aby náš známý rogalista mohl i nadále létat nad obcí. To se však brzy vyřešilo udělením výjimky z 
Pentagonu, uvedl zastupitel pro bezpečnost obce. 

Celé vedení obce je rádo, že se radar stane novou, hojně navštěvovanou turistickou atrakcí, a že se 
dočkáme v nejbližší době i nových pracovních míst pro lidi z okolí, a to na těžbě lesního porostu. "Jen 
doufám, že až budou kopat tu základnu, neprobudí spící Kelty na svém pohřebišti", obává se místní 
kronikář a badatel. 

Nové dopravní značení  
 
Obecní zastupitelstvo na svém pracovním zasedání 
odhlasovalo investici na výrobu a osazení nového 
dopravního značení. Ukazatele budou instalovány v 
okruhu 25 km od Vrčeně, aby k nám každý dobře 
trefil a zbytečně necestoval jinam. O tuto akci 
projevil zájem i sousední Nepomuk, ale bohužel 
nesložil požadovanou částku v plné výši, tudíž mu 
byl název zkrácen o dvě písmenka.  
 
Na tuto akci byla poskytnuta účelová dotace od 
evropského fondu na podporu cestovního ruchu ve 
výši 287 658 Kč.  



Vrčeňská ročenka 2007, stránka 11 




s Janem Moravcem, 
nájemcem hostince Na Faře 
 
Jak jsi se dostal do Vrčeně? 
Naposledy jsem pracoval jako číšník 
na hotelu ve Dvorci. Dozvěděl jsem se 
od místních, kteří tam občas chodili na 
pivo, že se ve Vrčeni hledá nájemce 
na hostinec. Přihlásil jsem se do 
výběrového řízení, které jsem vyhrál a 
byla mi svěřena krásná vesnická 
hospůdka, což byl vždycky můj sen. 
 
Kde všude jsi působil? 
Po maturitě jsem v roce 1990 pracoval nějakou chvíli jako výpravčí ve Starém Plzenci, pak jsem byl na vojně 
a po ní jsem se živil už jen jako číšník. 4 roky ve známé restauraci v Plzni „U Žumbery“ a pak 4 roky v 
neméně známém hotelu „Modrá hvězda“ v Dobřanech, kde se vyrábí a čepuje vlastní pivo. 
 
Proč jsi zakotvil zrovna na vesnici? 
Na vesnici je lépe než ve městě. Lidé mají k sobě blíž. Se všemi se osobně znám, snažím se s nimi vyjít a 
také se snažím aby byli všichni spokojeni. Povedlo se mi z práce udělat svůj vlastní koníček a naopak. 
Snažím se hostinec udržovat ke spokojenosti zákazníků. Pořídil jsem také např. druhou televizi pro kvalitní 
sledování sportovních přenosů i přes satelit. 
 
Na co nejvíce za ten rok vzpomínáš? 
Je toho docela hodně, ale nejvíc asi na oslavu svých 35. narozenin vloni v říjnu, kdy jsem udělal pro všechny 
své známé takovou malou oslavu bez pozvánek, na kterou přišla velká spousta lidí. Byl jsem opravdu mile 
překvapen, že přišli nejenom místní, ale i kamarádi, které jsem dlouho neviděl. Oslava se protáhla, všichni 
jsme se dobře bavili. 
 
Na co sis musel zvykat? 
Například na to, že pokud na hospodě i bydlím, v podstatě neexistuje otevírací a zavírací doba. Občas se mi 
stane, že mi někdo zaťuká na dveře brzo ráno nebo také pozdě v noci. 
 
Naštvalo tě něco? 
Občas mi naštve chování někoho po pár pivech, ale to je úplně normální, s tím se musí počítat. Jinak asi nic 
zásadního. Spíše by jsem chtěl poděkovat několika lidem, kteří mi občas pomáhají s přípravou různých akcí a 
při zajištění drobných oprav, apod. Mezi ty, na které si rychle vzpomenu patří určitě Standa Beránek, Tomáš 
Pečenka, rodiny Strolených a Bělochů. V neposlední řadě musím také poděkovat svým rodičům a svojí sestře 
Petře za pomoc v tomto podnikání. 
 
Budeš zase pořádat přes léto nějaké akce? 
Rád bych. Určitě něco vymyslíme. V plánu mám opět nějakou taneční zábavu s venkovním posezením. Je 
škoda, že k hostinci není také sál, mohlo by se pár pěkných akcí udělat i přes zimu. Zájem by určitě byl. 
Řešíme to občasnou „zpívanou“ přímo v prostorách hostince, který má samozřejmě svojí kapacitu a nelze u 
toho tancovat. 
 
Neuvažuješ o alternaci v čepované značce piva? 
Není to tak jednoduché, je to na delší jednání s Prazdrojem, pořízení pípy se 4 kohoutky. Možná by do úvahy 
připadalo vyzkoušet 11-ku Chodovar. Je to kvalitní pivo za příznivou cenu. Přes léto bych možná také 
vyzkoušel i čepovanou limonádu, uvidíme. 
 
Na závěr bych si dovolil jednu soukromou otázku – nebudeš se ženit? 
Ježíš, nebudu! Jedno zklamání jsem již prožil, ale díky němu mám také bezva malého syna. 
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Pod vládou cisterciáků a vrčeňských zemanů 
Vojtěšské legendy Předpokládají, že na konci 10. století, před 1000 
lety, už tady Vrčeň byla. Historie našeho kraje, a tedy i Vrčeně, o 
tom nic neví. 

Historie našeho kraje a tedy i Vrčeně začíná až ve 12. století, před 
800 lety, a je spojena s historickou událostí zásadního významu, 
kterou je založení cisterciáckého nepomuckého kláštera pod Zelenou 
Horou za Vladislava II. (r. 1144). Tento klášter, osazený německými 
mnichy z mateřského kláštera v Elrachu v Horních Francích, 
kolonizoval celý rozsáhlý kraj českým  

knížetem mu svěřený od Zdemyslic až po Plánicko. Osadil jej českými osadníky, s jejichž 
pomocí se rychle původně nehostinný kraj (zalesněný, bažinatý) měnil v kulturní zemědělskou 
krajinu. Noví osadníci mýtí lesní porosty, odvádějí vodu umělým korytem, budují rybníky. 

Takového původu je i vrčeňský rybník, zvaný dříve Opatský. Mniši v kraji zakládali chmelnice i 
vinice (u nás na Vinné hoře, u Nepomuka Vinice). Zabývali se také dobýváním stříbra a zlata, 
zlato také rýžovali (u mlýna Hyndráků), těžili pro svoji potřebu také železnou rudu v Chejlavě 
a Doubravě. S tím souvisí i počátky vrčeňského železářství, i zasvěcení vrčeňského kostela sv. 
Vavřinci, patronu ohně - hutníci přece pracují s ohněm! 

Vrčeň měla v klášterním panství jednu zvláštnost proti ostatním klášterním osadám. Zatímco 
výtěžek z ostatních poddanských vsí plynul do klášterní pokladny, výtěžek z Vrčeně, 
vrčeňského opatského dvorce a Opatského rybníka patřil přímo opatovi. Vládu opata nad 
Vrčení připomínají místní jména některých pozemků v katastru obce: Opatská, Na vopatské, 
Nad kněžskýma rukama apod. Vrčeň měla ještě jednu zvláštnost a sice asi dva pány. 

Vedle kláštera tu měl pozemky a dvorec rod drobných zemanů. Podpisovali se jménem s 
přídomkem "z Vrčeně", ovšem latinsky, jak bylo tehdy běžné, a tak jméno Vrčeň bývá různě 
zkomoleno. Tak se dostáváme k první písemné zmínce o Vrčeni. 

Stalo se tak r. 1189, kdy je jako svědek na listině plaského kláštera uváděn Otto de Woirzan 
(Otto z Vrčeně). Z listin známe i jeho syna Ottu, zvaného Magnus (Velký). Ten je uveden jako 
svědek na listině Přemysla Otakara I. z r. 1216. K r. 1360 seděl na zemanském dvorci Otoslav 
z Vrčeně. Pak už mizejí zmínky o vrčeňských zemanech. Rod jejich zřejmě vymřel, snad 
morem, který v kraji kolem r. 1386 řádil. 

Od té doby se tedy stává Vrčeň i s bývalým dvorem zemanů majetkem opata kláštera. 
Vrčeňský kostel sv. Vavřince je velmi starobylý. Kdy byl vystavěn, nevíme, ale v soupisu 
kostelů, nařízeném arcibiskupem Arnoštem z Pardubic je r. 1352 uváděn mezi farními kostely. 
To je první zpráva o něm, ale je jisté, že tu byl už dříve, možná už na počátku 14. století. 

Bezmála tři století byla Vrčeň i celý kraj pod panstvím kláštera. Změnu přinesl až počátek 15. 
století, kdy došlo k několika událostem, které znamenají vlastně zahájení husitské revoluce. 

Už na Vše svaté, 1.11.1419 se shromáždily v Žinkovech zástupy husitského lidu z Plzeňska, 
Klatovska, Sušicka a Domažlicka a na výzvu ohnivého plzeňského kazatele Václava Korandy  
už s vozy a ozbrojeny - a pod velením husitských šlechticů vytáhli ku Praze přes Nepomuk, 
Vrčeň, Dožice, Březnici, Nový Knín a u Živhoště se vítězně utkaly s panským vojskem, což byl 
počátek husitských válek, jež pak trvaly ještě 15 let. 

Zakrátko došlo k pokusu husitů obsadit Zelenou Horu, kterou přezvali na Olivetsku. Byli odtud 
sehnáni královským vojskem pod vedením Bohuslava ze Švamberka. To už byl ohrožen i 
samotný klášter, hrozba se naplnila v dubnu 1420, kdy byl klášter dobyt a zničen husitským 
vojskem. To znamenalo i konec panství kláštera nad Vrčení. 

… pokračování příště 
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• Léta Páně 1905 

"Rok tento byl neúrodným a sice zase z té příčiny 
jako léta předešlá, následkem sucha. Sena byla 
pěkná, ozim ani prostřední ječmeny špatné, oves 
skoro žádný. Ovoce málo. Bramborů však pěkných 
úroda veliká. Daní sleveno opět a to polovina. 
Cena dobytka vzdor neúrodě (otavy nebyly žádné) 
byla a jest stále vysoká." 

Letos (2005) to s ovocem vypadá rovněž bídně, na 
sucho a neúrodu obilí si stěžovat zrovna 
nemůžeme, brambory se letos na katastru obce v 
rámci velkovýroby žádné nezasadily, daně nám prý 
ale vláda sleví, prý! 

 

• Léta Páně 1906 

"Úrodu tohoto roku nazvati možno normální. 
Jelikož vláhy bylo dosti, sklizeno dosti krmiva. 
Brambor bylo poměrně k předešlým letům méně. 
Sklizeň obilí tak asi prostřední. Ovoce, zvláště 
švestek velmi mnoho." 

Jestlipak taky dělali naši předci pálenku, nebo jen 
švestkové knedlíky? 

 

• Léta Páně 1907 

"Zima v prvních měsících poměrně mírná, sněhu 
málo. V dubnu veliké vánice. V květnu chladno. 
Léto velmi suché. Podzim pěkný, zima do konce 
roku mírná, skoro bez sněhu. 

Úroda pak byla dle toho. Práce polní na jaře 
poněkud zpožděné. Sena pěkná sklidila se dobře, 
otav opět málo (následkem sucha letního nebylo) 
a následkem toho píce málo, cena dobytka vysoká. 
Obilí - zrna as prostředně, slámy málo. Úroda 
brambor veliká, ovoce velmi málo. Práce podzimní 
vykonány za příznivého počasí. 

Všeobecně stěžováno si do stoupání cen všech 
možných produktů. Možno tvrditi, že není jediného 
výrobku neb látky, z níž to neb ono se pracuje, 
aby v ceně nestouply." 

Tak mi napadá, co by asi říkali naši předci na 
dnešní drahotu a neustálé astronomické stoupání 
cen. Zdá se, že ještě neznali ceny ropy, plynu a 
elektřiny. 

 

 

• Po dopravní nehodě se 
pravděpodobně pokusil o sebevraždu 

V úterý 21. srpna 2007 v brzkých ranních hodinách 
došlo na místní komunikaci v obci Vrčeň, směrem 
na Dvorec, k dopravní nehodě. 

Dvacetiletý řidič osobního motorového vozidla 
značky Citroen Saxo vjel s vozidlem do protisměru, 
poté přejel přes obrubník na travnatou plochu, kde 
narazil do sloupu telefonního vedení. Po nárazu 
vycouval zpět na vozovku, vozidlo zde zanechal a z 
místa dopravní nehody utekl. 

Na základě šetření se však policistům z obvodního 
oddělení Nepomuk podařilo muže nalézt a to na 
louce poblíž místa dopravní nehody, kde chtěl 
pravděpodobně spáchat sebevraždu oběšením. 

Provedenou dechovou zkouškou bylo zjištěno, že 
byl řidič pod vlivem alkoholu. Muž neutrpěl při 
dopravní nehodě žádná zranění, ale vzhledem k 
tomu, že se pravděpodobně chtěl pokusit o 
sebevraždu, byl převezen sanitním vozem do 
nemocnice v Plzni. 

Při dopravní nehodě vznikla hmotná škoda ve výši 
přibližně 65 000 korun. 

 

• Chlapci utekli z ústavního zařízení 
 
Dne 22. 8. 2007 ve 21:15 hodin oznámila 
zdejší obyvatelka, že u jednoho místního 
domu ve Vrčeni stojící čtyři chlapci, kteří 
sdělili, že utekli z ústavního zařízení v 
Opařanech. Policisté přijeli na místo a 
chlapce předali příslušnému orgánu. 
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Přehled vyprodukovaných odpadů v obci Vrčeň za rok 2006 
 

Název druhu odpadu Množství odpadu v tunách 

Objemný odpad 1,440 

Jiný biol. nerozlož. odpad  2,940 

Papír 4,668 

Sklo barevné 2,390 

Plasty 2,540 

Kovový odpad 5,178 

Směsný komunální odpad  70,359 

Baterie akumulátorové 0,365 

Barvy, lepidla 0,110 

Obaly znečištěné  0,310 

Rozpouštědla  0,030 

Jiná léčiva  0,001 

Zářivky  0.001 

Pneumatiky  0,870 

Lednice  0,180 

TV, monitory  0,090 

Ostatní elektroodpad  0,141 

Olej  0,010 

 
Přehled nezaměstnanosti leden - září 2007 
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
Změnu rozpočtu obce č. 2., rozpočtové provizorium na rok 2007, obecně závaznou vyhlášku  o 
poplatku za odpady, smlouvu s firmou Rumpold-P s.r.o. o zabezpečení zneškodnění odpadů 
pro rok 2007, smlouvu se společností Vodafone o umístění anténního systému, změnu smlouvy 
se společností O2 spočívající v navýšení nájemného a licenční smlouvu s OSA (18.12.2006) 
 
Zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2006, zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2006. (26.3.2007) 
 
Rozdělení kladného hospodářského zůstatku MŠ a ZŠ za rok 2006, závěrečný účet obce za rok 
2006, rozpočtové opatření obce č. 1., dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku 
na zajištění dopravní obslužnosti s Plzeňským krajem, cenovou nabídku s firmou GEPRO, s.r.o. 
Praha na zakoupení programu MISYS a cenovou nabídku na oplocení zahrady mateřské školy s 
firmou P. Vladař, Nepomuk (25.6.2007) 
 
Smlouvu s ČEZ Distribuce -vklad věcného břemene pí. Tesařová, smlouvu s Římskokatolickou 
farností Vrčeň na koupi pozemků, bezúplatný převod parcely od Půdního fondu ČR, dodatek k 
nájemní smlouvě s Vrčeňskou zemědělskou, členství obce ve Sdružení místních samospráv ČR 
a rozpočtový výhled obce na r. 2008 - 2009 (1.10.2007) 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
Vydání rozhodnutí OÚ o povolení výherních automatů v hostinci Na Faře firmě Forbes pro I. 
pololetí  2007, zprávu o činnosti ZO a finanční požadavky JSDHO Vrčeň pro rok 2007 
(18.12.2007) 
 
Zprávu starosty obce, Hospodaření obce (leden – srpen 2007), zprávu o činnosti ZO za 
uplynulé období (26.3.-1.10.2007) 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a odkládá: 
 
Smlouvu s Plzeňským krajem na finanční příspěvek zajišťující dopravní obslužnost v roce 2007, 
návrh Tomáše Hory THC z Karlových Varů na 3 ks leteckých snímků v digitální podobě, vč. 
Multilicence (26.3.2007) 
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 se nachází v lese "Štědrý", cca 2 km za obcí Vrčeň směrem na 
Čečovice (Rožmitál pod Třemšínem), kde je vpravo odbočka na tzv. "Cikánský plac", ze 
kterého je značena turistická stezka. Nejkratší lesní cesta ke studánce začíná šikmo vlevo a po 
cca 300 m do příkrejšího kopce Vás zavede až přímo k danému místu. 

 
Ke studánce se váže hned několik starých 
legend. Obě dvě se váží k osobě sv. Vojtěcha. 
Jedna hovoří o tom, že sv. Vojtěch vystřelil při 
lovu na jelena, kterého chybil a šíp se zaryl do 
země. Na témže místě pak vytryskl proud vody, 
kterou lid dlouho za zázračnou považoval. Dle 
jiné pověsti zde spatřil sv. Vojtěch uhlíře, jak v 
letním vedru těžce pracovali na svých milířích. 
Zželelo se mu těchto lidí a tak zabodl svoji hůl 
do země a tu vytryskl pramen, který poté 
občerstvoval uhlíře při jejich namáhavé práci. 
 
Od té doby poutníci v různých nádobách 
odnášejí si vodu do svých domovů. Zjara, když 
se prvně dobytek vyháněl na pastvu, 
postřikovali ho touto vodou, aby byl ode všech 
nemocí ušetřen a dobře se pásl a přibýval na 
váze. 
 
Prostranství 

kolem 
studánky je 
v majetku 
Lesů ČR, 

které 
vyčlenily peníze pro Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice, jenž 
upravilo celý prostor, vyspravilo vlastní kameny okolo 
studánky a instalovalo několik pěkných laviček k posezení. 
Krásnou obnovu kříže Ježíše Krista zajistila římskokatolická 
církev. 
 
Samotný  (668m), který se vytyčuje 250 
m nad obcí Vrčeň je opředen řadou pověstí, které se 
podobají pověstem blanickým. Údajně v nitru vrchu má být 
ukryt poklad, který se při zvucích pašií otvírá. V jeho 
útrobách je uchován stříbrný vůz se zlatou pavézou. Své 
jméno "Štědrý" má vrch na památku toho, že Bůh na 
prosbu sv. Vojtěcha (patrona obce) udělil tu všude kolem 
hojnou, štědrou úrodu.  
 
 

 
Zastupitelstvo obce přeje všem občanům i ostatním čtenářům 

příjemné prožití svátků vánočních  
a hodně štěstí a zdraví v roce 2008 
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