
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                       

 
                    
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ASOR – Asociace svobodných občanů Rudolce; dobrovolné občanské sdružení 

  RUDOLECKÝ OBČASNÍK 
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685 let 
obce 

Rudolec slaví 685 let 

Kolonizační osada Rudolec, německy Ruditzgrün, 
uchovává ve svém názvu jméno zakladatele. To bylo 
nejspíše staroněmeckou obdobou jména Rudolf, neboť 
nejstarší pojmenování osady z roku 1370 znějí 
Ruditzgrün a Rudolfsgrün. Celá staletí tvořily Rudolec 
jednotlivé selské dvorce, rozptýlené po údolí mezi vrchy 
Letná (600,4 m) a U Kaple (659,3 m). Ve vsi a jejím okolí 
vyvěraly četné prameny a byla tu řada malých rybníčků. 
Dnešní silnice procházející vesnicí byla postavena až v 

letech 1926 – 1930, zatímco starší silnice na Kostelní 
Břízu, která vede nad Rudolcem, byla vybudována už v 
letech 1900 – 1902. Rudolec – integrovaná obec 
spadající pod město Březová leží v nadmořské výšce 
486 m n.m. a v současné době zde žije na 150 obyvatel. 
Pováleční němečtí vysídlenci shromáždili ve Spolkové 
republice Německo o své bývalé vesnici bohatý 
faktografický materiál a vydali podrobnou kroniku 
starého Rudolce. Velké množství fotografií spolu s 
důkladným popisem krajiny a života obce zejména v 
první polovině 20. století činí z téměř rodinné kroniky 
důležitý historický pramen. Je k nahlédnutí na MÚ 
Březová u pana starosty. Z této kroniky je vytaženo i 

několik následujících údajů: 
1328 – wird als das Jahr der Gründung von Ruditzgrün    
genannt (je označován jako rok založení Rudolce) 
1370 – In alten Büchern erscheint unser Ort unter 
dem Namen Rudolfsgrün (první dochované zmínky o 
naší obci pod názvem Rudolfsgrün) 
17.5.1939 – Einwohners 335 (asi historicky nejvyšší 
počet obyvatel) 

Ve vsi byly výtažní rybníky na 14,5 kopy ryb, což 
je mezi vesnicemi asi vůbec největší produkce ryb. V 
okolí vesnice se pěstoval chmel a v hojné míře i ovoce. 

Znovu je v Katastru zmiňován mlynář ve mlýně o 
jednom kole na nestálé vodě. Ve vsi byl tehdy i kovář. V 
polovině minulého století měl Rudolec již 36 domů a 
250 obyvatel. U silnice na Kostelní Břízu (nad vesnicí) 
byly již v minulém století i dvě cihelny. Po církevní 
stránce spadal Rudolec pod Kostelní Břízu. K počátkům 
místní školy máme jen několik základních informací. 
Před rokem 1827 vyučoval děti v zimních měsících 
vysloužilý voják. V roce 1846 získala vesnice pro školu 
odpovídající stavení, jež potom jako č. p. 37 sloužilo 
školským potřebám až do poloviny 20. století. Ve 
čtyřicátých letech téhož století navštěvovalo školu asi 
dvacet žáků.  
 

Rudolec, letecký snímek; květen 2010 
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Rudolec se stal samostatnou obcí poměrně 
pozdě. V letech 1850 – 1879 byl osadou obce Dolní 
Rychnov, v období od roku 1879 do roku 1888 byl 
osadou obce Tisová a samostatnou obcí byl pak v 
letech 1888 – 1945. V devadesátém roce 19. století bylo 
v obci založeno zemědělské kasino. Později zde byl 
ustaven místní hasičský spolek, ovocnářský a včelařský 
spolek a spolek myslivecký. V roce 1921 byla vesnice 
elektrifikována a v letech 1926 – 30 byla konečně ve vsi 
vybudována již zmiňovaná obecní silnice. Před koncem 
války měl Rudolec 53 popisných čísel. Po odsunu 
německého obyvatelstva se stala vesnice nejen součástí 
vojenského pásma, ale administrativně byla přičleněna 
k okresu Mariánské Lázně. Před úplným zánikem ji 
uchránila zemědělská výroba, tentokrát ovšem 
založená již na zcela jiných principech než v minulosti. 
Určitou náhradou za zaniklé selské statky měla být 
výstavba nových rodinných domků, která probíhala v 
několika etapách (poslední jsou ,,okály“ z první poloviny 
osmdesátých let). Typický ráz staré vesnice však zcela 
zmizel a původní zástavbu dnes připomíná jen pár – až 
na výjimky – rozpadajících se stavení. 

Konec první historické části článku.                   
O současnosti se dočtete v příštím čísle. 
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Rudolec na Rudolci 2013 

Ve dnech 4. a 5. května 2013 se uskutečnilo 
setkání Rudolců, tentokráte u našich přátel na Moravě. 
V sobotu ráno se tak vydala parta nadšenců pod 
vedením pana starosty Miroslava Boudy na cestu. 
Ovšem místo pohodlného cestování nás za Prahou po 
dálnici směrem na Brno čekalo spíše krkolomné se 
vyhýbání výmolům a po většinu času spíše cesta 
připomínající jízdu vlakem po nerovných kolejích. 
Opravdu v Evropě asi unikátní ostudná cesta. Jaká to 
pak byla pohoda po okresních silnicích Jihlavska. 

Po srdečném uvítání před obecním úřadem, na 
nás čekalo první z několika milých překvapení v podobě 
návštěvy nedalekého městečka Polná. Zde v zámecké 
restauraci jsme spořádali opravdu velké porce jídla dle 
vlastního výběru. Největší překvapení ve výběru jídla 
předvedl náš Toník, jenž maje zákaz červeného masa, 
ryb, listové zeleniny atd., si objednal lososa na špenátu. 
Ještě před kulinářskými hody jsme stihli prohlédnout 
areál místního zámku. 

Po výborném obědě nás čekala opravdová 
kulturní bomba, návštěva místního děkanského kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. Půdorysnou dispozicí, 
objemem v krychlových metrech a celkovým pojetím je 
tento barokní skvost právem uváděn jako jeden z 
největších v ČR. Chrám je 63 m dlouhý, 26 m široký a 22 
m vysoký, zastavěná plocha má rozměry 2381 m2. Věž 
sahající do výšky 64 m byla postavena v roce 1895. 
Kromě velkého čelního oltáře v hlavní lodi je v obou 
postranních ještě 8 menších bočních oltářů. Velké 

barokní varhany, mistrovské dílo Jana Davida Siebera z 
roku 1708, doplňují menší, velmi vzácné varhany z konce 
16. století (tkz. literátské) na řemenový pohon. V roce 
2008 byl zapsán do seznamu národních kulturních 
památek. Především svým grandiózním provedením 
figurálních motivů v interiéru je řazen mezi skvosty 
barokní architektury v České republice. Odborníky je 
řazen mezi nejnádherněji vyzdobené církevní stavby 
v ČR, a pokud budete někde poblíž, neváhejte, určitě 
stojí za prohlídku.  

 

Po kulturním odpoledni se členové výpravy 
ubytovali v nedalekém komplexu dětského tábora u 
Chroustova na břehu velkého rybníka. No a pak již 
následovala společenská část našeho pobytu. Při 
příjezdu na večerní taneční zábavu, na naší počest se 
konala v našem oblíbeném country stylu, jsme byli velice 
mile překvapeni uvítáním. Na dosud prázdném sále 
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uprostřed tanečního parketu hořela imitace ohně. 
Místní dobrovolný spolek žen si pro nás připravil kulturní 
vložku. Děvčata převlečená za indiánské "squaw" s 
kopími, mimochodem jim to velice slušelo, nám 
předvedla své taneční umění. Nechybělo uvítání 
"bledých tváří" dýmkou míru, ohnivou vodou a 
nezbytným tancem. Po předání daru "vyhladovělému 
indiánskému kmeni" nás čekalo další překvapení a to v 
podobě daru pro celou naší vesničku. Tím darem jak 
jsme záhy po rozbalení zjistili je prakticky dvojče našeho 
vodníka "Kebuleho". Oba vodníci již ve dne v noci hlídají 
první z brigádnické činnosti vybudovaný rybníček "malá 
medvědice" a doufáme, že se budou dobře starat o naše 
vodní dílko.  

Moc se nám vážení přátelé u Vás líbilo a 
doufáme, že aspoň částečně se budeme moci Vám 
revanšovat při Vaší příští návštěvě u nás v Rudolci. 
 

rudolecký vodník „Kebule“ a jeho moravský kamarád  

Vodníci na Rudolci 

 Ve středu 8. května 2013, byli na našem rybníku 
vysazeni dva vodníci. Větší „Kebule“ je vodník z 
rybníka  Svět   a menší vodník „Kebulka“, z rybníka 
Prádlo, u obce Rudolec na Moravě, kterého nám 
darovali naši přátelé z této obce. Oba vodníci, budou ve 
dne v noci, hlídat naše rybníky a starat se o rybky v nich. 
Tak ať se jim u nás líbí. 
 

 Vší silou zarážejí nosnou trubku Míra Gogola 
s Kubou Gajdošem. Zkušení kormidelníci Tonda a Gaga 
jen s lehkým úsměvem pozorují jejich snažení. 
Fotografie pořídili společnými silami Stáňa Budiská a 
Pepa Bulka. 
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Rudolecký kotlík 2013 

Mezi nejznámější kulturní akci zcela jistě patří 
country-folkový festival „Rudolecký kotlík“. V letošním 
roce se uskuteční již 3. ročník a hlavním tahákem by 
mělo být vystoupení nového seskupení „PLAVCŮ“ ve 
složení Jan Vančura – zpěvák a zakládající člen, Mário 

Bihári – zpěvák a harmonikář, Jakub Racek - vítěz řady 
evropských kytarových soutěží a Lukáš Pelc – výjimečný 
kontrabasista. Dalšími protagonisty by měly být kapely 
„KV EXPRESS“, výborná country skupina z Karlových 
Varů, na našem festivalu druhá účast, na Rudolci známá 
a oblíbená skupina „FÍCI“ z Habartova, nováčci na 
festivalu „BYLO NÁS 7“  a  „BODLO“, dále kapela, na 
kterou se všichni příznivci folku na Rudolci asi nejvíce těší 
skupina „ALISON“ a její irská folková muzika, stálý 
účastník festivalu nenapodobitelní „TULÁCI“ a skupina 
„ULICE“ z Rotavy, která dokáže nejvíce rozpohybovat 
návštěvníky této akce.  

Je připraven i bohatý doprovodný program. Již 
od 14:00 hod. je připraven program pro naše nejmenší. 
Dětský den potrvá až do 17:00 hod. a je nachystána 
spousta soutěží a her, ve kterých si mohou naši caparti 

RUDOLECKÝ OBČASNÍK; zpravodaj ASORu; červen 2013; číslo 1 

vyzkoušet své dovednosti. V rámci dětského dne budou 
mít děti možnost svézt se na hřbetu koně nebo na 
povozu za koňským spřežením. Celý dětský den má pod 
patronátem rudolecká mládež, pod vedením slečny 
Denisy Zensové.  

V rámci festivalu je možnost prohlédnout si 
aktivity na rudoleckém statku a shlédnout cuttingové 

vystoupení manželů Buriankových. Jde o westernovou 
disciplínu, ve které se hodnotí schopnosti jezdce a koně 
v „odříznutí“ telete od stáda. Přímo v areálu festivalu se 
můžete těšit na westernové vystoupení v ovládání 
honáckého biče a žonglování s revolvery, vystoupení 
malých mažoretek, nebo na ukázky country tanců 
skupiny tanečníků z Chebu a Františkových Lázní, která si 
říká Country Baby. Ve večerních hodinách chystají 
pořadatelé ještě jedno překvapení. Nechme se tedy 
překvapit,  zda to vyjde. V průběhu festivalu si můžete 
prohlédnout i nový objekt na návsi „Rudoleckou 
stodolu“. 

Po celý den je samozřejmě pro návštěvníky 
připraveno bohaté občerstvení a něco na zub. 

Datum konání - sobota 22. června. 
Všichni jste na tuto akci velice srdečně zváni!!! 
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Námět na cykloturistický výlet 

Naučná stezka po sídlech zaniklých obcí 
 Chráněná krajinná oblast Slavkovský les je místo 
s překrásnou zachovalou přírodou. Krajinu tvoří náhorní 
plošina s mírně zahloubenými údolími, romantickými 
zákoutími, mnoha rašeliništi i hlubokými lesy. Prakticky 
liduprázdný kraj dává na mnoha místech tušit nesmírný 
potenciál bohatého historického odkazu. Na Březovsku, 
které tvoří severní část Slavkovského lesa, najdeme 

mnoho míst, kde v minulosti kypěl život a prakticky ze 
dne na den ustal. Převážně z důvodu vybudování 
Vojenského újezdu Prameny. Na území Březovska lze 
využít množství cyklotras nebo značených turistických 
tras. V zimě jsou zde udržované běžecké trasy různé 
obtížnosti. Nedaleko Březové najdete bájnou horu 
Krudum s významnou archeologickou památkou kostela 
sv. Mikuláše nebo ruiny hradu Plinkenštejn. Pozůstatkem 
bohaté historie hornické činnosti této lokality je unikátní 

napojit se na ně můžete kdekoliv. Trasa je vedena po 

zpevněných komunikacích a je vhodná především pro 
pěší a cyklisty. Její značnou část lze absolvovat 
osobním automobilem. Délka modrého okruhu je 29,6 
km. Délka červeného okruhu je 33,9 km. Zaniklé obce 
jsou mementem vývoje některých částí naší republiky v 
polovině 20. století. Tato nesmazatelná skvrna na 
krajině dává možnost k zastavení a přemýšlení. Záleží 
jen na Vás, jak budete tuto skutečnost vnímat.  

Dlouhá stoka a důl Jeroným s pozůstatky dolování z 16. 
století. 
 Poznávací okruh Zaniklé obce Březovska o 
celkové délce 63,5 km je rozdělen na dvě části, které 
Vás provedou po osmnácti částečně nebo úplně 
zaniklých obcích. Mimo jejich historického vývoje 
prezentovaného na informačních tabulích Vám okruh 
nabídne i další turistické zajímavosti v okolí. Výchozím 
místem obou částí okruhu je obec Kostelní Bříza, ale 
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Futsalisté informují – FC Rudolec 

Futsalový klub FC Rudolec (dřívější název 1. FC Rafani Rudolec) hraje svá utkání na místním pískovém hřišti 
již několik let. Hlavním tahounem a zároveň vedoucím mužstva je Honza Drenka. V současné době se aktivně do 
činnosti klubu zapojují místní „mladíci „ Láďa Kroft, Tomáš Sloboda, Venca Hazuka, Jirka Derfler, Kuba Gajdoš, Jirka 
Kroft, z těch starších určitě nelze zapomenout na dva dravce Miru Mrázka a Pepu Zemana. Mužstvo z velké části 
dále doplňují chlapci z Březové a okolí. Hracím dnem okresní soutěže je, při domácích zápasech neděle s výkopem 
v 10:00 hod. Touto cestou děkujeme všem našim fanouškům, kteří pravidelně navštěvují domácí utkání. 

V příštím čísle přineseme fota našich hráčů a konečnou tabulky sezóny 2012 – 13. 

Trofeje klubu 

Trofeje klubu 
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Stavění máje a pálení čarodějnic 

V úterý 30. dubna, se v Rudolci uskutečnila již 
tradiční akce, futsalového klubu. Za značně nepříznivých 
klimatických podmínek a za doprovodu hudební skupiny 
Ulice, z Rotavy, se na zmáčené prostranství dostavilo 
hojně diváků. 

Ti ihned na začátku při stavění máje zažili 
dramatickou situaci, zlomení špičky májky. Skoro již 
postavenou májku, tak museli chlapi znovu opatrně 
sundat a nalomenou špičku opravit. Na druhý pokus se 
již májku za fanfár podařilo bez problémů postavit. 

Jak měli hoši strach z deštivého počasí a 
zapálení vatry, tak podpálení čarodějnice, proběhlo 
naprosto v pohodě i přes vytrvalý déšť. Vatra s 
čarodějnicí hořela až do ranních hodin. 

Chlapci z futsalového klubu díky a přejeme vám, 
při kácení májky, hezké slunečné počasí a nejméně tak 
dobrou zábavu, jako při jejím stavění. Za rok Ahóóój. 
 

Ukázka básní našich vesnických poetů 

Bezdomovec 
 

Tak jdu rovnou od Kauflandu, 
ty lidi jsou lakomí, 
místo prachů v košíku mají žetony. 
 

Co má dělat našinec, 
když si chce dát krabičák? 
Žebrat, zahrát na city, 
pár peněz se sejde snad. 
 

Že bezdomovec nepracuje? 
Pracuje a venku. 
Co se nadře, než si najde 
v popelnici něco k snědku. 
 

Večer je tak unavený, 
párkrát z vajgla potáhne, 
zaleze si do krabice ….. 
….. pod svůj most a dobrou noc. 
 

Složila paní Stáňa Budiská 

Dne 24. června 2013 od 17:00 hod. se 
uskuteční veřejné jednání zastupitelstva města 
Březová na Rudolci. Jednání zastupitelstva se 
uskuteční v novém víceúčelovém objektu. Kdokoli má 
zájem o obec a chtěl by prezentovat svoje názory na 
jakoukoli činnost, by se měl tohoto jednání zúčastnit. 
Je to pro obyvatele obce jedinečná příležitost!!! 

Veřejné jednání ZM Březová  

Zastupitelstvo města Březová: 
Starosta města  Miroslav Bouda 
Místostarostka  Květoslava Šafnerová 
Radní 1.  Jan Jiříček 
Radní 2.  Josef Brandl 
Radní 3.  Vladimír Nový 
Členové ZM: MUDR. Hana Havlíková 
  MUDR. Lenka Fišerová 
  Lukáš Szolar 
  Eva Runtová 
  Petr Kortus 
  Milada Gottfriedová 
  Bc. Vladimír Chlad 
  Jana Strnadová 
  Mgr. Vlastimil Bláha 
  Ing. Lubomír Nechanický 

Město Březová 

A integrované vsi: 
Arnoltov  Černý Mlýn, Tisová 
Kamenice  Kostelní Bříza 
Lobzy   Rudolec 



 
 
 
Zdroj: Autobusy Karlovy Vary, a.s.      www.autobusy-kv.cz      tel. 353 613 613 

481590 Sokolov – Březová - Rovná Platí do 14.12.2013 
            

směr Rovná 1 1; 5 1; 4 2; 6 1 2; 3  1; 4 1; 5 1 1 

Sokolov terminál 4:45 6:30 6:45 6:50 11:00 13:15  14:10 14:10 17:00 22:15 

Březová aut.st. 4:57 6:42 6:57 7:02 11:12 13:27  14:22 14:26 17:12 22:25 

Rudolec 5:03 6:48 7:03 7:08 11:18 13:33  14:28 14:32 17:18 22:33 

Rovná 5:15 7:00 7:15 7:20 11:30 13:45  14:40 14:45 17:30 22:45 
            

směr Březová 1 1; 5 1; 4 2; 6 1 2; 6 3 1; 4 1; 5 1 1 

Rovná 5:20 7:10 7:20 7:20 12:10 13:50 14:35 14:40 14:55 17:35 22:45 

Rudolec 5:32 7:22 7:32 7:32 12:22 14:02 14:47 14:52 15:07 17:47 22:57 

Březová aut.st. 5:38 7:28 7:38 7:38 12:28 14:08 14:53 14:58 15:13 17:53 23:03 

Sokolov terminál 5:46 7:40 7:50 7:50 12:40 14:20 15:05 15:10 15:25 18:05 23:11 
            

poznámky: 1 -  jede v pracovní dny 4 - jede od 29.6.2013 do 1.9.2013; od 29.10.2013 do 30.10.2013 

 2 -  jede v sobotu        5 - nejede od 29.6.2013 do 1.9.2013; od 29.10.2013 do 30.10.2013 

 3 -  jede v neděli a ve svátky 6 - nejede 6.7. a 28.9.2013 
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Příspěvky, náměty na články, rozhovory aj. postupujte: Gajdoš Josef, Rudolec 89 nebo na gaga2007@seznam.cz 

Autobusové spojení 

Z receptů našich občanů 

Škvarkové placičky, recept od paní Dany Janurové 

 

Potřebujeme: ¾ kg hladké mouky 
 1 kostičku droždí 
 1 vejce, trochu vody, sádlo 
 sůl podle toho, jak chceme mít placičky slané 
 asi 20 dkg škvarků (podle libosti a chuti) 
Postup: Vypracujeme těsto (zatím bez škvarků), 
necháme vykynout. Do vykynutého těsta škvarky 
zapracujeme. Z vytvořené hmoty pokládáme placičky 
na pomazaný plech a slabě potřeme rozehřátým 
sádlem. Doba pečení se řídí podle toho, jakou máme 
pečící troubu (elektrická cca 20 minut při 200 stupňů 
Celsia). Pokud jsou hotové, mají placičky světle zlatou 
barvu. Po vyndání z trouby je opět potřeme sádlem. 
 Přejeme dobrou chuť !!! 

Blahopřejeme!!! 
 

září Blanka Bulková – 55 let 
       Antonín Janura – 60 let 
červen Miroslav Mrázek – 55 let 
srpen Miroslav Gogola – 50 let 
 

Všem našim oslavencům 
přejeme hodně zdraví, štěstí, 
osobní a rodinné pohody, 
spokojenosti a hodně sil do 
dalších let. 
 

Členové ASORu 

Blahopřejeme, chválíme Ostatní 

Dnes jsme si připravili zajímavý internetový odkaz 
Počasí na Rudolci - můžete si samozřejmě zvolit 
jakékoliv jiné místo v ČR. 
http://www.meteoskop.cz/pocasi/rudolec-karlovarsky-kraj 

 
V rudolecké rokli vznikla nová část budoucí 

naučné stezky, vinoucí se po levém břehu horního 
rybníka. Měla by vzniknout lávka přes přepad  tohoto 
rybníka a měl by vyrůst první z odpočinkových altánů. 
Dobrovolníci z řad občanů na této akci doposud 
odpracovali 1536 brigádnických hodin (k 28.5.2013). 
Zveme tímto i další občany Rudolce, aby se aktivně 
zapojili do zkrášlování této lokality. 

http://www.meteoskop.cz/pocasi/rudolec-karlovarsky-kraj

