
Vroutek...Nejstarší zmín-
ka pochází z roku 1227, kdy 
byl majetkem rodu Hrabišiců.  
Má 8 místních částí (Lužec, 
Mlýnce, Mukoděly, Skytaly, 
Vidhostice, Vesce, Vrbičku).  
V srpnu 2006 zde žilo 1971 
obyvatel, katastrální výměra 
činí 5276 hektarů. Je zde poš-
ta, škola, zdravotnické zaří-
zení, kanalizace, plynofikace 
a vodovod. V centru města 
se nachází architektonický 
skvost – románský kostel sv. 
Jakuba. Na náměstí pak na-
jdete pozoruhodný morový 
sloup z červeného pískovce.  
V Mlýncích a Lužci jsou 
zámky v soukromém vlast-
nictví, další panské sídlo je 
ve Skytalech, kde se nachází 
i rekonstruovaný hrázděný 
dům – doklad původní archi-
tektury. Na katastru obce na 
vrchu Vochlice se opravovuje 
stará rozhledna. Ve Vroutku 
probíhají tradiční kulturní 
akce: Jakubské léto a rockový 
festival Rock for Church(ill). 
Starostkou obce je Marta Hes-
sová. V lednu 2007 byl Vrout-
ku udělen statut města. 
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Zapálený motorkář… Jaroslav Miko žije ve Vroutku 
čtvrt století. Od mládí ho přitahovaly historické motorky značky 
Motor Sachs. Neodolal a jednu koupil,  opravil ji. Stroje se mu 
brzy namnožily. „Existuje celkem šedesát typů této značky, a já 
jich mám deset,“ přibližuje sbírku pan Miko. Dal se dohromady 
ještě s dalšími nadšenci a provozují spolu spanilé jízdy po okolí. 
Jakubské léto zdobily dvě desítky historických strojů, také ame-
rický náklaďák Františka Brandejského z Hluban. Zajímavé byly 
i miniaturní modely motorek, které pan Miko ukazuje na snímku. 
Ty vyrábí další člen motorkářské party – pan Ladislav Štér.
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nCo se ve Vroutku od listopa-
du 1989 podařilo? Co považuje-
te za největší úspěch

„Díky předchůdcům se v ob-
ci od r. 1989 obnovily místní 
komunikace v ulici Kostelní, 
Husova, Na Hůrce, Zahradní, 
Luční - za téměř 12,6 milionu 
Kč. Byly obnoveny též chodníky 
v ulici Podbořanská, Husova, 
Zahradní, Kostelní.

Za téměř 25 milionů Kč byla 
v obci provedena plynofikace, 
plynofikace MŠ + ZŠ stála 3 
mil. Kč, zavedení plynu na 
radnici 298 000 Kč. Kanalizace 
od roku 1989 byla provedena 
v ulicích Husova, Kryrská, 
Kostelní, Nádražní, Potoční, 
Podbořanská, Pod Věží a na ná-
městí Míru – vše v hodnotě více 
než 24 milionů.Byla opravena 
střecha na zdravotním středis-
ku, postaveny 2 malometrážní 
domy se střešními vestavba-
mi. Obec umožnila výstavbu 
rodinných domů v lokalitě na 
Hůrce a Pod Hájem zavedením 
inženýrských sítí za více než 4 
miliony. V Domě s pečovatel-
skou službou byly provedeny 
stavební úpravy, zprovozněn 
vodovod Vidhostice, Mlýn-
ce,veřejné osvětlení v Mlýncích 
a v ulici Nádražní.

Po požáru Domova dětí byla 
provedena rekonstrukce za 3, 1 
milionu Kč a za další milion sto 
tisíc byla opravena hrázděnka ve 

Skytalech. Úspěchem je každá 
investiční akci, těžko říci,  která 
byla nejvýznamnější. O tom by 
měli mluvit naši předchůdci: 
Jaroslav Fiala, Jiří Holubička, 
Libuše Moravčíková. Určitě je 
to stálo hodně úsilí.“  
nJaké u vás působí organiza-

ce, spolky?
“Mezi nejaktivnější spolky 

v obci patří JSDH, ČSCHDZ, 
Rybářský svaz, Včelaři, ČČK, 
Spolek přátel sv. Jakuba Většího, 
fotbalový klub Vroutek, pěvecký 
sbor žen, skauti.“
nJací významní podnikatelé 

a firmy tu působí, co zásobová-
ní, hostince?

„Mezi významné firmy patří 
Vodest, s.r.o., Animo Žatec, sta-
vební firma Stojko Milan a spol., 
Cagaš Pavel- Voda, plyn, topení, 
Fipos, Jaroslav Mlejnek a dal-
ší.  Kvalita zásobování odpovídá 
potřebám obyvatel malého měs-
tečka. Samozřejmě, že za lepším 
výběrem zboží obyvatelé jezdí 
do větších měst. V provozu jsou 
tři pohostinství.“
nOslovují vás zájemci o byd-

lení? Co nabízíte případným 
budoucím obyvatelům? Lze si 
tu koupit například stavební 
parcelu? 

“Zájemců o výstavbu je po-
měrně hodně, momentálně 
žádnou stavební parcelu k dis-
pozici nemáme, ale počítáme do 
budoucna s převodem pozemků 

od Pozemkového fondu. Tam 
by se určitá možnost výstavby 
rodinných domů rýsovala.“
nJak se stará město o své 

seniory, co naopak nabízíte 
dětem. Prosperuje škola?

„Pro seniory i děti je každoroč-
ně připravován bohatý kulturní 
program: besedy, „Dny dětí“, 
odpoledne pro důchodce,“Se-
tkání Heligonkářů“, „Jakubské 
léto“. Škola prosperuje, po 
prázdninách bude mít kolem 
140 žáků.“
nJe doprava vyhovující? 
„Doprava je závažná otázka. 

Průtah na Lubenec, Karlovy 
Vary a Prahu je velice přetížený. 
Situaci by vyřešil obchvat, ale to 
je daleká budoucnost.“
nCo můžete nabídnout turis-

tům? 
„Mohou si prohlédnout evrop-

skou i světovou raritu - román-
ský kostel sv. Jakuba Většího, 
ve kterém byla o Jakubském létě 
posvěcena vlajka a znak.“
nV jaké výši se pohybuje 

rozpočet? Co chystáte do bu-
doucna?

“Na tento rok činí 9 mil.Kč. 
Žádnou větší investiční akci 
letos nechystáme. Podařilo se 
sehnat peníze na rozšíření stá-
vající hasičské zbrojnice, projekt 
i stavební povolení existuje, 
takže se v nejbližší době začne 
se stavbou. 

O budoucnosti máme své 
představy, ale podrobnosti jsou 
závislé na úspěchu v evropských 
fondech.“
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Vyprahlá zahrádka… Desátým rokem pobývá ve Vroutku 
žatecká rodačka, paní Marta Bauerová. Zastihla jsem ji na lavičce 
s vnučkou a dvěma kokršpaněly. Léta pracovala ve státním statku 
Lubenec jako dělnice. „Dělala jsem vše, co bylo zapotřebí. Také 
v sadech na Vrbičce jsem pracovala, byly tam jabloně, višně, 
třešně, krásné ovoce tam bylo. Teď sady zpustlé, zarostlé.“ Paní 
miluje květiny, ale její zahrádka je vyprahlá. „To víte, o vodu je 
nouze. Nemůžeme zalévat, jak by bylo zapotřebí, to bychom se 
nedoplatili,“ povzdychla si. A tak jenom její okno zdobí nádherné 
červené muškáty.

Vroutek? Učiněný ráj… V malebném domku, obklo-
peném květinovou zahradou pobývají o víkendech už třicet roků 
manželé Pojerovi z Chabařovic. „Bydlíme tam hned vedle hlavní 
silnice. Vroutek je pro nás  ráj,“ říká paní Hana Pojerová. Je už na 
penzi. Její původní profese mne fascinovala. „Vyráběla jsem obojky 
a vodítka pro psy. Placeni jsme byli od kusu a byly za to halířové 
položky. Dalo nám hodně práce, než jsme vydělali korunu. To jediné 
mi tu chybí – peníze. Nějaký market kdyby byl poblíž. Podbořanský 
Plus je stále v obležení a široko daleko nic,“ konstatuje paní Hana. 
Léto zde tráví celá jejich rodina včetně mladých a včetně osmimě-
síční vnučky Karolínky. Děvčátko miluje fotografování a v bezpečí 
u tatínka Davida a dělá do objektivu neodolatelné kukuče. Paní 
Hana představuje vnuka Marcela a volá i další vnučku – Kláru. Ta 
moc ráda čte a chystá se na práva. Rodina chodí pilně na houby. 
Na lísce na houpačce se suší houbařský úlovek. Pojerovi se chtějí 
přestěhovat natrvalo. Podobně spokojená je tu i Jana Sládková, 
ekonomka z Prahy, která zde před dvaceti lety koupila rozpadlou 
chatičku a kterou místní lidé vlídně přijali.

Každá investiční akce je úspěchem
Svízelná je situace v dopravě, centrem denně projíždí obrovské množství aut

Starostkou města Vroutek byla po podzimních komunálních 
volbách zvolena  paní Marta Hessová. I když je zaneprázdněna 
přípravou Jakubského léta, na odpovědi si našla čas.

Babičkou na plný úvazek… Bývalá starostka Libu-
še Moravčíková si konečně může v klidu vychutnat zaslouženou 
zmrzlinu, aniž by musela trnout, zda všechno klapne, jak má.„Teď 
přes prázdniny je ze mě především babička a moc si to užívám. 
Postupně se u nás vystřídají všechna vnoučata.“ Paní Moravčíková 
se nyní pracně odnaučuje starostování. Za ta léta ho má pořádně 
v krvi. „Stačí, aby v noci začalo víc pršet, a už se budím úzkostí, 
zda ve Vidhosticích nestoupla voda,“ svěřuje se.

Duší myslivec... Na výstavě spolků a firem v kulturním 
domě střežila o Jakubském létě expozici a zlaté poháry vítězů paní 
Hana Malinská.  Do Vroutku se přivdala roku 1963 z Rakovnicka. 
Původně pracovala v Podbořanech v bance, od roku 1978 na MNV 
Vroutek a až do roku 1996 na úřadu. Obecní věci má v malíčku levé 
ruky. Vadí jí tu špatné dopravní spojení a přetížená silnice. Jinak 
je moc spokojená. „Máme domek, zahradu. Do většího města 
bych nešla ani náhodou,“ směje se a vítá návštěvníka Antonína 
Kudrnu. Ten pochází z Plzně a dlouho žil v Blatně. Od roku 1968 
však bydlí ve Vroutku a je nadšený myslivec. „Naše myslivecká 
organizace má dvacet členů, předsedou je Ladislav Týmr. Honitba 
má 1853 hektarů, ročně ulovíme na 50 prasat, 30 kusů srnčí zvě-
ře,  30 bažantů, 7 daňků a několik zajíců,“ zahrnul mne bryskně 
statistickými údaji.

Mám tu dobré přátele… Paní Helena Hvězdová žije ve 
Vroutku pětatřicet roků: „To už je pořádný kus života. Pracovala 
jsem ve zdejší škole jako administrativní pracovnice. A protože ráda 
zpívám, jsem tu ve sboru. Letos oslavil 33 roků, vede ho paní Marie 
Witvarová. Škoda, že ubýváme. Staří odcházejí a mladí o zpívání 
nejeví zájem, ti raději kravál a rámus. Scházíme se s ženami každé 
pondělí. Vždy od šesti si hodinku zazpíváme.Rády máme písně lido-
vé, třeba ze starých zpěvníků. Občas ale nacvičíme i nějakou novou. 
Písničky mám ráda všechny, nedokážu říct, kterou nejraději.“

Kdyby tady byla taková panenka, která by 
ho chtěla... Šest roků bydlí ve vrouteckém domu seniorů pan 
Václav Kalný. Město střeží na svém vozíku. rozmlouvá ochotně. 

„Jak jsem přišel o tu nohu? 
Klidně to napište. Zemřela 
mi žena. Dolehla samota 
a byt byl strašně drahý, už 
mi to na tom světě nebavi-
lo. Chtěl jsem si vzít život. 
Skočil jsem z balkonu, 
ale nepovedlo se. Patnáct 
dnů jsem byl v bezvědo-
mí. Doktoři mě zachránili 
a dali zase do kupy. Jsem 
v pohodě. Vroutek je fajn 
město. I na pivo s chlapa-
ma si zajdu. Piju Staro-
pramen, ten je za patnáct. 
Jestli mám v domově 
zvíře? Šest koček je tam. 
Já mám nejradši černýho 
kocoura Mourka. Nechal 
se ochočit. A koníčky? No 
já byl nejvíc na ženský, je 
to s nima moc pěkná prá-
ce. Ty mám hodně rád,“ 
vyznává se pan Kalný.
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