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       ASOR – Asociace svobodných občanů Rudolce; dobrovolné občanské sdružení 

685 let 
obce   RUDOLECKÝ OBČASNÍK 

Zpravodaj ASORu říjen 2013 číslo: 2 
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Rudolec slaví 685 let – 2.část současnost 

Na území obce fungují dva subjekty s možností 
pracovního zařazení. Firma Ekopodpal spol. s r.o., jednatelem 
společnosti je pan Richard Hájek a Farma Rudolec pod 
vedením Sdružení SHR - Černohorský, Burianek, Kofroň. 
Nemalou měrou se na vzhledu obce podepisují svými 
rozlehlými pozemky a stavbami připomínajícími historii paní a 
pan Suchanovi. 

Firma Ekopodpal spol. s r.o. je společností se 
zaměřením na výrobu dřevité vlny a ekologických 
podpalovačů. V loňském roce po dostavbě nového pavilónu 

rozšířila svojí činnost o výrobu dřevěných pelet pro 
ekologické vytápění. 

Farma Rudolec se zabývá chovem skotu, porážkou 
skotu ve vlastních jatkách a chovem vlastních i cizích koní. 
Jednotlivcům, rodinám i firmám nabízí vyzrálé hovězí 
biomaso i běžné maso vysoké kvality. To pochází z vlastního 
chovu kříženců masného skotu plemene Charolais. Na farmě 
se provozuje ekologický chov, jehož závěrečným článkem 
jsou jatky (v provozu od roku 2009).  Přes zimu je v chovu 
kolem 450 ks, v létě zhruba 600 ks skotu. Další aktivitou, 
odvíjející se od koníčka manželů Buriankových, je chov a 
ustájení koní. Manželé Buriankovi jsou velice úspěšní v 
cuttingu, což je westernová soutěž v nahánění telat. 

Obec má vlastní kanalizaci s výstupem do čistírny 
odpadních vod, sběrný dvůr pro stavební a tříděný odpad, 
v severozápadním cípu pod ČOV je na zemědělském pozemku 
vyčleněn prostor pro bioodpad. V obci najdete hospůdku, 
dětské a futsalové hřiště, v nedávné době byla dokončena 
stavba hospodářské budovy s toaletami a v letošním roce 
byla dokončena stavba víceúčelového objektu „Rudolecká 
stodola“. V obci naleznete pomník obětem první a druhé 
světové války.  

V období srpen – říjen 2006 proběhla rekonstrukce 
centrální návsi a parkoviště u hospůdky s dotací od MMR 
z Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních 
Čech a Moravskoslezského regionu ve výši 697 200,- Kč. 
V srpnu roku 2008 dokončili nadšenci z řad místních obyvatel 
u místní hospůdky pergolu pro příjemné posezení na 
čerstvém vzduchu v jarním až podzimním období.  Hlavním 
tahounem brigádnické činnosti byl pan Karel Štursa. Od září 
2009 do dubna 2010 proběhl projekt spolupráce dvou 
partnerských MAS (tedy MAS Sokolovsko o. p. s. a MAS Český 
les, a.s.), předmětem bylo zlepšení vzhledu vybraných obcí, 
které poté byly prezentovány jako vzorové obce snažící se o 
rozvoj kvality obyvatel a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, 
podnikání i relaxaci. Došlo k úpravě obecní zeleně, veřejných 
prostranství a pořízení relevantní techniky pro tři obce MAS 
Sokolovsko (mj. Rudolec). Projekt byl dotován částkou 
2 395 888,- Kč a na Rudolci byl realizován prostor za 
autobusovou zastávkou - zde proběhlo vykácení dřevin, 
náletů a keřů, potřebné dřeviny byly ošetřeny 
(bezpečnostním, zdravotním či výchovným řezem), byly 
dosázeny nové dřeviny, založeny trávníky a umístěny lavičky v 
tomto nově vzniklém parčíku a dále byl upraven svah pod 
hřištěm - proběhla likvidace plevele, terénní úpravy pro 
zarovnání povrchu, dosázení dřevin na svah a zamulčování 
kůrou. V květnu 2010 bylo vybudováno dětské hřiště s dotací 
250 000,- Kč od NADACE ČEZ v rámci Regionálních projektů. 
V říjnu 2011 byla zkolaudována hospodářská budova. Dotaci 
ve výši 1.800.000,-Kč poskytl Státní zemědělský intervenční 
fond v rámci Programu rozvoje venkova. Stavba je dispozičně 
členěna na garáž pro uložení zahradní techniky, slouží také 
jako sklad pro příležitostné sportovní, kulturní aj. společenské 
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akce, dále je zde prostor veřejného sociálního zařízení, který 
se skládá ze samotného WC pro muže, WC pro ženy a WC pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a byla zde 
také vybudována zámečnická dílna s vlastní umývárnou 
vybavenou sprchou a umyvadlem a s propojením na WC pro 

muže. Dílna je zázemím pro drobné mechanické opravy 
v integrovaných obcích, přičemž ji obstarává nový pracovník 
města. 

Určitě je nutno vyzdvihnout činnost dobrovolného 
sdružení občanů (ASOR - Asociace svobodných občanů 
Rudolce), kteří od roku 2008 pořádají spoustu kulturních a 
sportovních aktivit a nevyjímaje ani akce pro děti. V obci 
aktivně působí i skupina mladých chlapců sdružených ve 
futsalovém klubu FC Rudolec, hrajícím soutěže v malé 
kopané.  

Mezi nejznámější kulturní akci zcela jistě patří 
country-folkový festival „Rudolecký kotlík“. V letošním roce 
se uskutečnil již 3. ročník. Mezi další pravidelné akce patří 
Josefovské maškarní zábavy, pálení čarodějnic a stavba máje, 
kácení máje, dětské dny, dětské loučení s prázdninami 
spojené s večery s country písničkou, mikulášská nadílka, 
sousedské setkání pod vánočním stromečkem a velmi 
oblíbené kulinářské soutěže (letos již šestý ročník „rudolecké 
zeliády“, „velká říjnová bramboriáda“, „rudolecký fógl“, 
„mastná huba“, „rudolecká řízkyáda“). Vždy se naši občané 
těší na setkání s občany Rudolce, moravské vesničky mezi 
Jihlavou a Žďárem n.S. se kterou udržujeme velmi přátelské 
vztahy. Další setkání se uskutečnilo v letošním roce, první 
víkend v květnu na Moravě. Ani ve sportovní činnosti občané 
nemusí zahálet. Nabízí se již výše zmíněná malá kopaná, 
memoriál Karla Štursy v ruských kuželkách, memoriál Karla 
Lorenze v pétanque, pravidelné hraní bowlingu, výlety na 
kolech, kulečníkové turnaje, výlety na vodu (Ohře, Vltava, 
silvestrovská Ohře), či v zimních měsících pravidelná utkání v 
bandy hokeji mezi starou a mladou gardou.  

Je zde ovšem na místě připomenout ještě jednu 
velmi kladnou věc. Občané obce nezahálejí a sami přispívají 
svojí brigádnickou činností k lepšímu vzhledu obce. Ať se 

jedná o každoroční jarní úklidy nebo úklid „rudolecké rokle“. 
Rudolecká rokle - jedná se o úžlabinu, kterou protéká 

potůček a úpravy terénu a úklid rokle započal v červenci 2011. 
Práce probíhali a probíhají za velmi těžkých terénních 
podmínek a dobrovolníci svádějí urputný boj s náletovými 
křovinami, bolševníkem a zejména obrovským nepořádkem, 
který se podařilo za několik desítek let nashromáždit v těchto 
místech našimi obyvateli a socialistickým podnikem Státní 
statek Rovná. Na tomto „oříšku“ již místní odpracovali 1 749 
brigádnických hodin. Za dosavadní práci a nasazení při 
úpravách "Rudolecké rokle" je třeba poděkovat za pomoc a 
podporu Městskému úřadu Březová a jejímu starostovi panu 
Miroslavu Boudovi, ale i dalším, jako jsou podnik Eurovia, 
Státní lesy Kladská a jejich pracovníkovi panu Fenklovi, nebo 
panu Josefu Klímovi z Otovic, který prováděl terénní úpravy a 
přístupovou cestu k budoucím rybníkům. I přes tyto 
problémy dobrovolníci, kteří v rokli pracují, věří, že nám 
časem přijdou pomoci i ostatní spoluobčané, kterým záleží na 
naší obci a chtějí mít ve středu obce místo zarostlé páchnoucí 
skládky, parčík s rybníky, kam se budou moci bez obav vydat 
na procházku se svými dětmi a vnoučaty a ve stínu stromů 
posedět a popovídat si se sousedy. K této vizi je cesta ještě 
daleká a složitá, ale většina z nás věří, že ji dovedeme do 
zdárného konce. 

Plány do budoucna 
V letošním roce byla dokončena stavba 

víceúčelového zařízení „Rudolecká stodola“ a uzavřela tak 
chybějící část rudolecké návsi. V levé části směrem 
k futsalovému hřišti se nachází velká pergola vybavená 
krbem. Sloužit bude především jako zázemí při pořádání 
kulturních a sportovních akcí, příjemnému posezení různých 
skupin obyvatel a odpočinku rodičů při hlídání dětí 
skotačících na dětském hřišti. V pravé části je velký sál pro 
pořádání aktivit především ve dnech s nepřízní počasí. 

V letošním roce v „rudolecké rokli“ vyrostli dva 
objekty pro posezení občanů vychutnávajících si prostředí 
této části obce. Členové ASORu získali dotaci na nákup 
materiálu pro stavbu těchto altánků od firmy GEOSAN spol. 
s r.o. z Brna. Časem by v rokli měla vzniknout i kaskáda dvou 
rybníků a v plánu je i vybudování naučné stezky, která by se 
měla vinout celou roklí. 

V plánu je mj. postavení kapličky v parčíku za 
autobusovou zastávkou, oprava některých komunikací, 
vybudování hřiště s umělým povrchem, výsadba stromů a 
křovin v rokli, bylo uvedeno do provozu dětského hřiště, 
které bylo po dobu výstavby víceúčelového objektu mimo 
provoz aj. Pokud máte zájem, můžete si prohlédnout 
internetové stránky www.rudolec.info/asor 
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V sobotu 22. června 2013 se konal na Rudolci 3. 
ročník country – folk festivalu „Rudolecký kotlík“. Začátek 
festivalu se nesl ve znamení dětí, které od 14:00 hod. měli 
možnost vyzkoušet své umění v parčíku, kde pro ně měla 
rudolecká mládež připraveny dovednostní soutěže a hry o 
sladké ceny. Dále se mohly svézt na louce pod futsalovým 
hřištěm na hřbetu koně nebo na povozu taženém koňským 
spřežením ovládaným Josefem  Janurou a prohlédnout si 
rudolecký statek. 
 Odpolední část programu odstartovala karlovarská 
folková skupina KV Express. Svým uměním navodila skupina 
hned na začátku velmi dobrou náladu, která se pak vinula 
celým programem. Po této skupině vystoupili 
v doprovodném programu mladé mažoretky z Kynšperka 
nad Ohří. Působivý a živý obsah jejich vystoupení určitě 
potěšil většinu přítomných. Jako předskokan hlavního bodu 
festivalu, skupiny Jan Vančura & Plavci, poté zahrála rodinná 
folková skupina Fíci z Habartova. Před nástupem na pódium 
se zdály být trochu nervózní, ale již jejich první skladba dala 
tušit, že zdání klame. Opravdu příjemně strávená necelá 
hodinka. Oživením celého programu byl jistě i příjezd 19-ti 
motorkářů z nedalekého okolí a jejich nablýskaných strojů. 
Vyvrcholením odpolední části programu bylo vystoupení 
skupiny Jan Vančura & Plavci. Na pět stovek účastníků se 
mohlo na vlastní uši přesvědčit, že Honza Vančura dal 
dohromady opravdu skvělé těleso, Jan Vančura – zpěvák a 
zakládající člen, Mário Biháry – zpěvák a harmonikář, Jakub 
Racek – kytara a Lukáš Pelc – kontrabas, všechna čest a díky 
za nevšední zážitek. 
V přestávce mezi hlavními bloky hudebních vystoupení se na 
parketu vystřídali taneční skupina Country Baby z Chebu, mj. i 
s výukou country tanců, Pepa Jung se svou westernovou 
show v ovládání biče. Na rudoleckém statku bylo k vidění 
vystoupení Ládi Burianka v cuttingu, westernové soutěži 
v oddělování telete od stáda za pomoci koně a vystoupení 
Pepy Junga v ovládání lasa. 
 Večerní část zahájila chodovská skupina Bodlo a 
skvělá skupina Alison z Kraslic, velký oblíbenec účastníků 
kotlíku, se svým irským folkem. V přestávce mezi skupinami 
se ukázali se svým originálním programem manželé 
Buriankovi a jejich taneční vystoupení s koněm bralo všem 
přítomným dech. Opravdu nevídané a kdo neviděl, může jen 
litovat. V závěru velmi vydařené akce se ještě vystřídali 
skupiny Tuláci z Ostrova a Ulice z Rotavy. 
 K velmi úspěšnému festivalu určitě přispělo velmi 
pěkné počasí a za poslední léta vybudované zázemí. Ať se již 
jedná o hospodářskou budovu s toaletami, či úplně nově 
otevřenou „rudoleckou stodolu“. 
 Poděkování patří všem sponzorům, MÚ Březová, 
ČEZ, Sokolovská uhelná, ASA, Momentive, Karlovarský kraj, 
Jatky Rudolec, zvukaři Láďovi Makoňovi, moderátorovi Aleši 
Pokornému, organizátorům a samozřejmě všem účastníkům.  
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Rudolecký kotlík 2013 

Takže příští rok na 4.ročníku 
na viděnou v Rudolci !!! 
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V sobotu, 6. července proběhl 2. ročník Memoriálu 
Karla Lorenze v petanque. Turnaje se zúčastnilo šest dvojic a 
to Tonda a Toník Janurovi, Stáňa a Vláďa Budiských, Jirka a 
Míra Gogolovi, Jitka a Honza „Drenkovi“, Hanka Drenková a 
Jarda Maslen a poslední dvojici tvořili Blanka Bulková a Míra 
Mrázek.  

I přes počáteční obtíže a zmatky, zapříčiněné malou 
zkušeností hlavního pořadatele s organizací sportovních klání 
Tondy Janury, turnaj proběhl bez problémů a konečné 
výsledky nebyly známé až do posledního utkání. 

Suverénním vítězem se stala dvojice Hanka Drenková 
a Jarda Maslen, která s přehledem porazila všechny dvojice 
mimo Tondy a Toníka Janurových, s kterými remizovala. 
Dvojice Tonda a Toník, až do posledního utkání, byla na 
předposledním místě, ale drtivá porážka Jitky a Honzy, je 
nečekaně vynesla na druhé místo turnaje. Tím odsunula tuto 
dvojici, z druhého místa na třetí. Čtvrté  místo obsadila 
vyrovnaným výkonem dvojice Blanka a Míra a za ní těsně 
skončila dvojice Jitka a Míra Gogolovi. Tato dvojice byla 
jedním z favoritů, ale nevyrovnané výkony je odsunuly až na 
páté místo. Na posledním šestém místě skončila dvojice Stáňa 
a Láďa Budiských. Tato dvojice, dle vlastních slov, postrádala 
motivaci ve formě cen, které pořadatel akce nezajistil a 
nahradil pouze narychlo zakoupenými lízátky. 

Letošní ročník Memoriálu Karla Lorenze,  opět 
provázela dobrá nálada, sportovní duch a kamarádské klání 
manželských i nemanželských dvojic z Rudolce. Vyšlo i počasí 
a opečené klobásky byly poslední tečkou,  za tímto turnajem. 
Snad jen větší účast na tomto turnaji, by byla nejlepší 
vzpomínkou, na našeho kamaráda. 

 
 

 

Memoriál Karla Štursy Memoriál Karla Lorenze 

V sobotu 14.srpna se konal již pátý ročník Memoriálu 
Karla Štursy, v ruských kuželkách. Počasí přálo všem 
soutěžícím a za příjemného slunečního svitu, se vypjali k 
výborným výkonům. Hrálo se na novém mobilním stojanu, 
který se podařilo díky pomoci městského úřadu Březová,  
zrealizovat, místo původního, který byl ve zbouraném 
přístavku, v blízkosti futsalového hřiště. 

Soutěž byla obsazena velmi dobře a hry se zúčastnilo 
16 hráčů včetně dětí. Štěstí i hráčský um rozhodoval o 
konečném pořadí, které určili až rozstřely o třetí a čtvrté 
místo, mezi Blankou Bulkovou a Jitkou Hrbáčkovou. Hráče 
hnala snaha o co nejlepší umístění zejména proto, že poháry 
pro vítěze byly tento ročník mimořádně povedené. 

Každý účastník memoriálu obdržel diplom a finalisté 
poháry. Sdružení ASOR, se postaralo o občerstvení ve formě 
grilovaných klobás z  rudoleckého statku a pivka. 

Jako zázemí turnaje posloužila veranda nového 
objektu rudolecké stodoly. Celý objekt poté posloužil při 
oslavě 50-tých narozenin Míry Gogoly. Svoji premiéru zažil i 
nově opravený krb v prostorách verandy. Celý turnaj 
provázela dobrá nálada a pospolitost a všichni se již těšíme, 
na následující šestý ročník. 

Konečné výsledky finále: 
     1.místo Pavlínka Hrbáčková 156 bodů 
     2.místo Vláďa Budiský  153 bodů 
     3.místo Jitka Hrbáčková  151 bodů (182) 
     4.místo Blanka Bulková  151 bodů (179) 

Podrobnější výsledky celého turnaje a 
fotodokumentaci z obou memoriálů naleznete na stránkách 
ASORu: www.rudolec.info/asor 
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 Dětské loučení s prázdninami 

Otevření „Rudolecké stodoly“ 

V sobotu 31.srpna měli naši nejmenší poslední 
možnost o letních prázdninách se bez stresu ze školy trochu 
vyřádit. Někteří občané Rudolce pro ně připravili krátké 
odpoledne se soutěžemi o nějakou tu sladkost. Na 15 účastníků 
se zúčastnilo tohoto odpoledne, i když ne všichni splnili 
podmínku a to účast v oblíbené masce. Všem přítomným moc 
děkujeme za účast a Ti co přišli v masce zaslouží pochvalu ještě 
větší. Tak ať se Vám v novém školním či předškolním roce 
2013/14 hodně daří. 

 

Po ukončení dětského podvečera byla pro obyvatele Rudolce otevřena nová víceúčelová budova, pojmenovaná 
některými členy ASORu na „rudolecká stodola“. Měla by především sloužit pro pořádání kulturních akcí a po dovybavení i pro 
pořádání různých sportovních aktivit. Dále může posloužit i při pořádání soukromých akcí obyvatel obce (oslavy jubileí, dětské 
párty a akce pro děti apod). K poslechu a tanci hrála od 20:00 hod. rock folková skupina Ulice z Rotavy pod vedením pana Aleše 
Pokorného, velice dobře známá to ikona Rudoleckého kotlíku. Návštěvou poctil tuto akci i starosta města Březová pan Miroslav 
Bouda s manželkou. Pořadatelé z ASORu, byli příjemně překvapeni návštěvou. Bohužel ze stovky účastníků byla cca jen polovina 
z řad občanů obce. Ze 63 čísel popisných v obci se dostavili zástupci 27. Kdy jindy a kde jinde máte „obyvatelé Rudolce“ si o 
svých problémech spojených se životem na obci popovídat a navrhnout případné zlepšení, či se jen seznámit se svými 
„odlehlejšími“ sousedy. S půjčovním řádem budovy budou občané seznámeni po schválení MěÚ Březová. 
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RUDOLECKÝ OBČASNÍK; zpravodaj ASORu; říjen 2013; číslo 2 

 Horní řada zleva:  
Brláš Petr, Sloboda Tomáš, Walter 
Miroslav, Strnad Bronislav, Kroft Vladimír  
Sedící zleva:  
Drenka Jan, Hazuka Václav, Peterka 
Miroslav, Gajdoš Jakub, Derfler Jiří a 
brankař Křenek František 
Chybí:  
Boček Roman, Hradský Stanislav, Zeman 
Václav, Peterka Pavel, Kroft Jiří           

FC RUDOLEC  -  futsal II. třída, Sokolovsko 2013/14 

A začala sezóna 2013/14 
V probíhajícím ročníku se s naším mužstvem na domácím stadiónku v podzimní části nesetkáme. Chlapci odehrají svá 

„domácí“ utkání na hřišti v Sokolově. Pokud je budete chtít vidět na vlastní oči, musíte si zajet na futsalové hřiště na Šenvertě u 
bývalého gymnasia v Sokolově. Důvodem je plánovaná rekonstrukce hřiště v Rudolci a položení umělého povrchu. Proběhlo již 
výběrové řízení a čeká se jen na podpis smlouvy s dodavatelskou firmou. Hřiště s novým povrchem by mělo být k dispozici již pro jarní 
část soutěže. První domácí soutěžní utkání by se mělo, podle losu, uskutečnit v neděli 23. března 2014 od 10:00 hod. a soupeřem 
domácích bude mužstvo Sedláci Staré Sedlo. Pokud ale vše proběhne podle plánu, tedy dokončení rekonstrukce hřiště do konce roku 
2013, plánují naši sportovci futsalový novoroční turnaj. Tak ať se vše podaří!!! 

A jak si zatím naše mužstvo vede v novém ročníku? 

 

Los podzimní části  
  1.kolo Rudolec – Dolní Nivy     12 :  1 ( 9: 0) Sloboda Tomáš 4; Brláš Petr 3; Walter Miroslav 3; Derfler Jiří a Kroft Jiří po jedné brance 
  2.kolo St. Sedlo – Rudolec          3 :  5 ( 1: 0) Walter Miroslav 3; Sloboda Tomáš a Brláš Petr po jedné brance.  
  3.kolo Rudolec – Beverly            5 :  0   hosté se k utkání nedostavili a tak naši borci v tomto utkání brali 3 body za kontumaci utkání 
  4.kolo D.Rychnov – Rudolec       5: 11 ( 2: 4) Strnad Bronislav 4; Walter Miroslav 3; Hazuka Václav 2; Sloboda Tomáš a Brláš Petr 1 
  5.kolo Rudolec – FC Svinec         6:   4 ( 3: 3) Zeman Václav 2; Derfler Jiří, Hazuka Václav, Sloboda Tomáš a Peterka Miroslav po 1 
  6.kolo Shooters – Rudolec          6:   3 ( 4: 2) Sloboda Tomáš 2; Hazuka Václav 1; první ztráta bodů našeho oslabeného mužstva 
  7.kolo naši borci mají volno        8.kolo 6.10.2013 Rudolec – Hysterie Sokolov   9.kolo 13.10.2013 Dacani „B“ – Rudolec 
10.kolo 20.10.2013 Rudolec – FC WC  11.kolo 27.10.2013 Krásno – Rudolec 12.kolo 3.11.2013 Rudolec – Bohemia „B“ 
13.kolo 10.11.2013 Termiti „C“ – Rudolec poslední utkání podzimní části, což znamená, že konec soutěže na jaře odehrajeme doma 
 Jarní část startuje v neděli 16.března a naše mužstvo zajede k úvodnímu zápasu do Dolních Niv. A pak se snad konečně 
dočkáme i zápasu na vlastním hřišti. 
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RUDOLECKÝ OBČASNÍK; zpravodaj ASORu; říjen 2013; číslo 2 

 Rudolecká rokle 
 
 

V letošním roce zatím v rokli vyrostla další část budoucí 
naučné stezky, vinoucí se po levém břehu horního rybníka tkz. 
„malé medvědice“. Členové ASORu vybudovali přechod přes hráz 
horního rybníka a na březích rybníčků vyrostli dva odpočinkové 
altánky pro posezení v této části obce. Na vybudování těchto 
objektů se nemalou měrou, nákup materiálu pro stavbu, podílela 
brněnská firma Geosan spol. s r.o. Brno-Tuřanka. Našli jsme tak 
na Moravě další příznivce, kteří zůstanou spjati s naší vesničkou. 
Na každém z objektu je připevněná cedulka připomínající tento 
chvályhodný čin.  Touto cestou Vám moc děkujeme!  

Na této lokalitě je ke konci září odpracováno 1794 
bezplatných brigádnických hodin. 

 

Neoficiální znak 
 
 

Po dlouhých několika měsíčních peripetiích představujeme první neoficiální návrh 
znaku. Určitě budete mít v hlavě několik dalších nápadů než se příležitostně shodneme na 
tom finálovém. Rádi Vaše nápady uvítáme. 

Vysvětlení jednotlivých sekcí: 
Ryba v modrém poli – již v kronice obce se píše …“Ve vsi byly výtažní rybníky na 14,5 kopy 
ryb, což je mezi vesnicemi asi vůbec největší produkce ryb.“… Ale i v současnosti se obec 
může ve svém katastru pochlubit touto činností. Ať již zarybněným rybníkem „Slaňák“, nebo 
ve vybudovaných rybnících v rokli, kde je již nasázeno přes 200 jedinců. A s jejich několika 
násobným rozšířením se do budoucna počítá. Tedy historie i současnost! 
Chmelová šiška v zeleném poli – a tady opět nastupuje historie. Výtažek z německé kroniky 
obce … „V okolí vesnice se pěstoval chmel a v hojné míře i ovoce.“… Tedy historie! 
Hlava krávy ve žlutém poli – no a konečně současnost. Chov tohoto skotu je v současnosti 
na Rudolci opravdu dominantní. Ať již zásluhou manželů Buriankových, Černohorských, 
Kofroňových nebo Suchanů se s nimi můžeme potkat prakticky na každém kroku. Tedy 
současnost! 

Jatky Rudolec informují 
 
 

Před stavbou jatek jsme si vytyčili cíl: postavit jatky porážející hlavně skot, a to 
ekologicky chovaný, a přitom nabízet vyzrálé hovězí maso za běžné ceny. Náš skot pochází z 
pastvin Slavkovského lesa a řezníci mu říkají "jadrný" (zmasilý). Maso z něj totiž může bez obav 
v chladírně zrát po dobu 10-14 dnů. Výsledným produktem je maso kvalitně opracované a 
hlavně vyzrálé. Veškerá činnost jatek je pečlivě monitorována Státní veterinární správou. 

Maso (dle ceníku na našich stránkách) objednávejte na tel. 352 676 393 (i záznamník) 
nebo e-mailem na farma.rudolec@seznam.cz. V objednávce upřesněte druhy výrobků. Výdej 
objednaného masa je ve dnech pondělí, úterý, čtvrtek od 12 do 15 hodin a ve středu a pátek 
od 12 do 17 hodin. Pro firmy zajišťujeme po dohodě rozvoz masa chladicím vozem. 

Nabízíme vyzrálé hovězí maso a uzenářské výrobky (párky, špekáčky, klobásy, salámy, 
hovězí a vepřové ve vlastní šťávě, vynikající špek a další) vlastní výroby. Přijďte a ochutnejte. 
Budete příjemně překvapeni. 

Kontakt: Sdružení SHR – Černohorský, Burianek, Kofroň 
 Rudolec č.p. 99; 357 63 Březová                www.farmarudolec.cz/cenik-masa/ 

http://www.farmarudolec.cz/biomaso/
mailto:farma.rudolec@seznam.cz
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Všechny použité fotografie jsou z archivu ASORu nebo MÚ Březová.                                                                                                               

Příspěvky, náměty na články, rozhovory aj. postupujte: Gajdoš Josef, Rudolec 89 nebo na gaga2007@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUDOLECKÝ OBČASNÍK; zpravodaj ASORu; říjen 2013; číslo 2 

 Z receptů našich občanů 
Babiččin stryk, recept od paní Hanky Drenkové 
 Vítězný recept kulinářské soutěže „bramboriáda“ 

Potřebujeme: 800 g brambor 
65 g moučkového cukru 
150 g hladké mouky 
2 vejce, sůl, sádlo, strouhanka, švestky 

Postup: Brambory najemno nastrouháme a lehce osolíme. 
Vymačkáme z nich přebytečnou vodu. Přidáme vejce, cukr, 
hladkou mouku, lehce osolíme a vypracujeme řidší těsto. 
Menší zapékací mísu vymastíme sádlem a vysypeme 
strouhankou. Ve vyšší vrstvě do ní rozetřeme bramborové 
těsto. Navrch rozložíme na měsíčky okrájené 
švestky(slupkou dolů). Pečeme v troubě na 200°C, asi 40 
min. Hotový bramborák přelijeme rozpuštěným máslem, 
pocukrujeme. Pro pikantnější chuť můžeme do těsta 
společně s cukrem přidat půl kávové lžičky skořice. 
  

Přejeme dobrou chuť !!! 

Blahopřejeme Chválíme 

Blahopřejeme!!! 
 

V prosinci letošního roku 
se dožívá na svůj vzhled 
neuvěřitelných 60-ti let 

paní Dana Janurová 
 

Oslavenkyni přejeme pevné 
zdraví, hodně štěstí, osobní a 
rodinné pohody, spokojenosti a 
hodně sil do dalších let. 
 

Členové ASORu 
 

Ze zápisu zasedání valné hromady MAS 
Sokolovsko o.p.s., konaného dne 12.6.2013 od 15:00 
hod. v multifunkčním zařízení na Březové, část Rudolec 
vyjímáme bod 8. Závěr zasedání valné hromady: 

Závěrem zasedání poděkoval předseda správní 
rady MAS Sokolovsko p. Miroslav Bouda přítomným 
účastníkům zasedání za účast a aktivní přístup 
v průběhu jednání. Zároveň poděkoval místním 
obyvatelům obce Rudolce za příjemné prostředí, které 
pro dnešní zasedání valné hromady poskytli, včetně 
pohoštění, připraveného jejich vlastními silami. 

Pokud chcete na tomto místě popřát svým blízkým k životnímu jubileu, neváhejte a zavolejte nebo napište !!! 

 

Co nás čeká? 
Zahájení rekonstrukce futsalového hřiště a položení 

umělého povrchu. V listopadu kulinářská soutěž nazvaná podle 
organizátora akce Tondy Janury „rybyáda“. 23.listopadu se na 
Rudolci uskuteční turnaj ve stolním tenise „o pohár starosty 
města Březová“. Začátkem prosince 6.ročník kulinářské soutěže 
„Rudolecká zeliáda“. Na Štědrý den od 15:00 hod. sousedské 
setkání občanů Rudolce pod vánočním stromečkem. No a 
konečně 31.prosince chystají členové ASORu ve spolupráci 
s vodáckým klubem při Momentive Sokolov již 18.ročník 
silvestrovské plavby po řece Ohři. No a večer nás čeká rozlučka 
se starým rokem. A jelikož další číslo Rudoleckého občasníku 
vyjde až příští rok, tak do něj Vám přejeme vše nej, nej, nej …...! 

A co si v příštím čísle přečtete?  
Reportáž o unikátním koníčku Vladimíra Budiského. 

Tím koníčkem je sbírání miniaturních lahviček s alkoholem. 
Všechny jsou plné a originálně zavřené! Konečné výsledky 
podzimní části futsalu. Reportáže z výše uvedených akcí. První 
informace o konání 4.ročníku country-folk festivalu „Rudolecký 
kotlík“ a další. 

A nakonec jeden krásný přípitek 
 

   Koule kamenná, 
   hrubě tesaná, 
   velikosti koňské hlavy, 
   do děla nabít. 
   Levé kolo podkopat, 
   pravé kolo podložit, 
   vzdálenost co by vůl za půl dne ušel, 
   ve směru zadku mého koně, 
   ve jménu svaté Barbory, pal. 
 … přiťuknout 
   Bratře Žižko, rána krátká, 
   koule nedoletěla. 
   Nevadí bratři, popojedem. 
 … společný hlt moku 
 
ŠŤASTNOU PLAVBU NOVÝM ROKEM!  


