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ŠŤASTNOU PLAVBU NOVÝM ROKEM 2014!!! 

Do Nového roku 
12 měsíců bez nemoci, 53 týdnů štěstí, 

365 dní bez starostí, 8 760 hodin lásky, 525 600 
minut jedinečných okamžiků, 31 536 000 vteřin 
osobní pohody a vždy s úsměvem 

     V úterý 24. prosince se občané Rudolce již 
poněkolikáté sešli na návsi pod vánočním stromečkem, aby si 
vzájemně popřáli šťastné a veselé svátky a bohatého ježíška. 
Od 15:00 hod. k navození sváteční vánoční atmosféry hrálo 
hudební uskupení Březováček pro místní koledy a písničky 
s vánoční tématikou. Popřát zúčastněným přišel i starosta 
města pan Miroslav Bouda se svou oblíbenou medovinou. 

Ti, kteří se dostavili, si mohli pochutnat na svařeném 
vínku, myšleno letos bylo i na naše malé caparty, popovídat si 
před štědrovečerní večeří se sousedy. Přes neustále rostoucí 
zájem o toto setkání se jej ale zúčastňuje necelá polovina 
obyvatel naší obce! Tak snad příští rok. 
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Sběratelská vášeň Vládi Budiského – unikátní sbírka miniatur alkoholu 
 

Kdo by se nadál, že v naší malé obci se najde vášnivý sběratel. A přesto jeden takový u nás existuje, jeho 
unikátní sbírka se nalézá v přízemí rodinného domku č. p. 78. Jedná se o sbírku miniatur alkoholu a v kuchyňském bloku 
zabírá celou jednu stěnu. Strávili jsme u manželů Budiských příjemné hodinové posezení, při kterém jsme se dozvěděli 
hodně zajímavých věcí okolo této krásné sbírky. 

Opravdu je se na co koukat. Celé série jednotlivých značek jako např. vodka, whisky, dracula, Vláďovo oblíbený 
fernet, slivovice nebo becherovka, dokonce jedna z nich v porcelánovém balení. A jsou k vidění i různé tvary těchto 
miniatur. Nejvíce nás zaujaly žárovka s obsahem rumu, fotbalový míč, koňská hlava, ženské tělo, dělo Napoleon 
Bonaparte, zvon, auta nebo lahvička ve tvaru mapy Řecka. 

Počátek sbírky spadá do dob, kdy Vláďa ještě navštěvoval základní školu. Při cestě vlakem na Slovensko uviděl 
v jídelním voze prázdnou miniaturu, a tak začala jeho obliba ve sbírání, v pouhých čtrnácti letech. V dobách za železnou 
oponou však bylo dosti složité se dostat k miniaturám alkoholu, bylo to nedostatkové zboží. A tak sbírku rozšiřovali 
převážně řidiči kamiónů, kteří jezdili na západ od našich hranic. Když se Vláďa vrátil domů ze základní vojenské služby, 
čítala již jeho sbírka 34 kusů. 

Po sametové revoluci to již bylo, s otevřením hranic a trhu, podstatně jednodušší, a tak se sbírka začala utěšeně 
rozrůstat. Původní poličky nakonec museli nahradit krásné vitríny, na kterých má zásluhu manželka Stáňa. A Vláďa hned 
dodává: „Bez tolerance a pochopení mámy bych asi jen těžko v této zálibě mohl pokračovat.“ Při prohlídce sbírky jsme 
se také pokoušeli o vyřešení záhady, která nám své tajemství ale neodhalila. K sérii 5 ks lahviček absintu je přibalena 
něco jako lopatka. Její použití jsme ale neodhalili! 

Pokud chcete někdo udělat Vláďovi radost a máte doma nějakou tu miniaturu lahvičky s alkoholem, zastavte se 
u něj. Určitě Vás rád uvítá. No a kolik vlastně čítá tato unikátní sbírka kusů. Můžete si je na přiložených fotografiích 
spočítat. Podotýkám, že v celé sbírce nenajdete dvě stejné lahvičky. Kdo nemá nervy na to počítání, tak jich je 484 kusů 
v originálním balení, tedy nepoužité a plné! Vláďo, přejeme Ti mnoho sběratelských úspěchů v dalším období a ať co 
nejdříve dosáhneš pětistovky! 

          Fotografie Pepa Bulka 
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Rudolecká rybyáda 
V sobotu 16. listopadu se Asoráci a jejich přátelé, opět 

sešli ke kulinářskému klání. Tentokrát bylo téma „Rybyáda“, 
výrobky ze sladkovodních a mořských ryb. Již v období příprav 
na toto klání, se jednotliví soutěžící špičkovali, kdo bude mít 
nejlepší recept a zcela zaručeně vyhraje. Proto někteří soutěžící 
nenechali nic náhodě a zhotovili povolená 4. jídla na rodinu. 

Hlavní organizátor Tonda Janura, v den soutěže zvolil 
taktický tah a oproti původnímu návrhu, že jídla budou 
hodnotit jednotliví soutěžící vzájemně, zvolil na poslední chvíli 
jiné kritérium a v místní restauraci vybral ke stálým členům 
poroty,  další dva nezávislé páry porotců. Pak se již začalo 
hodnotit a počítat bodíky. Podle slov všech členů poroty byla 
všechna jídla velmi chutná a připravená s maximální pílí a 
erudicí. Porota měla velmi těžkou práci sestavit pořadí 
soutěžících, ale po dlouhém jednání a počítání, vyřkla konečný 
verdikt. 

Na posledním 12. místě se umístil Pepa Gajdoš a jeho 
pomazánka z krabů. Těsně před ním skončil Pepa Bulka, s 
talířem rybích výrobků z Kauflandu „Co Kaufland dal“. Desáté 
místo obsadila rybí polévka Jardy Maslena a na devátém místě 
skončily velmi chutné, avšak špatně naaranžované rybí 
hranolky Tondy Janury. Na osmém místě skončily rybí hranolky 
Blanky Bulkové, které byly podle slov porotců méně mastné a 
lépe upravené, než hranolky Tondy Janury. Že v jednoduchosti  

 

6. ročník „Rudolecké zeliády“ 
V pátek 6. prosince, proběhl již šestý ročník 

populárního klání rudoleckých občanů, o nejlepší zelí. Tento rok 
byla soutěž obsazena bohatou nabídkou 12-ti vzorků zelí, které 
z části byly vyrobeny doma, nebo zakoupeny u výrobců zelí. Pro 
zajištění legálnosti soutěže bylo vybráno patnáct hodnotitelů 
jak ze strany soutěžících, tak i hostů v restauraci a jednoho 
zástupce města Březová. 

Porota přistoupila k hodnocení zelí velmi zodpovědně 
a porotci objektivně posuzovali zelí podle kritérií, kdy se 
hodnotil vzhled a barva zelí, konzistence (kvalita nakrouhání, 
příjemnost na skusu atd.), vůně a vyváženost chuti. Výše 
uvedená objektivnost soutěže byla zajištěna přidělením čísel 
jednotlivých vzorků, od hostinské Blanky Brabcové a  byla k nim 
přiřazena jména soutěžících, až po ukončení hodnocení, 
spočítání výsledků a určení pořadí. 

Po uzavření hodnocení, došlo k překvapení, protože 
patnáct hodnotitelů, poprvé v historii soutěže přidělilo první 
místo dvěma  soutěžícím. Honzovi Drenkovi a Blance Bulkové, 
oběma soutěžícím z Dolňácka (220bodů). Druhé místo obsadilo 
zelí Tondy Janury z Horňácka (204bodů), který obsadil s dalšími 
vzorky zelí ještě 4. (200bodů) a poslední 11. místo (129 bodů). 
Jak je vidět Tonda nic nenechal náhodě. Na třetím místě 
skončili  manželé  Jitka a  Míra  Gogolovi ze  Zároklí  (203 bodů),       

je síla dokázala Stáňa Budiská, která obsadila se svou rybí 
pomazánkou sedmé místo. Na šestém místě se dále umístila  
Hanka Drenková, se svým lososem na švestkové omáčce. Páté 
místo patřilo opět Blance Bulkové tentokráte jejím rybím 
ocáskům s dresingem. Velmi tuhý boj a těžké rozhodování bylo 
u místa čtvrtého a proto porota udělila tři čtvrtá místa a to,  
sumečkovi americkému na zelenině Tondy Janury, rybím 
závitkům s lososem Jardovi Maslenovi a karbanátkům z makrely 
Jitky Gogolové. 

Pak již začal tuhý boj o umístění na stupni vítězů. Zde 
byla konkurence největší a porota se rozhodovala velmi těžce. 
Nakonec přisoudila třetí místo Monice Gajdošové a jejímu 
lososu na medu, druhé místo  obsadila Hanka Drenková s filém 
v kokosovém kabátě a první místo v celé soutěži a titul 
„Šéfkuchař Rudolce“ pro rok 2013 získal  Pepa Bulka, který ve 
spolupráci s manželkou (Pepa vybral recept a aranžmá, 
manželka prakticky realizovala) zhotovil variantu japonského 
sushi  aplikovanou na české podmínky. 

Večer s rybími specialitami, které potom soutěžící 
zkonzumovali, přinesl dobrou náladu, poučení, že nejen chuť 
ale i zrak, určují pořadí jídel, skončil a již začali předběžně 
přípravy na výběr tématu pro příští rok. Už se na další 
kulinářské výrobky našich přátel těšíme. 

kteří patří tradičně k favoritům soutěže. Také si pojistili 
jistotu dobrého umístění druhým vzorkem zelí, které však 
skončilo na 9. místě (157 bodů). Páté místo obsadili manželé 
Pepa a Monika Gajdošovi z Dolňácka se svým zelím, které 
porotci ohodnotili 190 body. Šesté a sedmé místo obsadila se 
svými dvěma vzorky Hanka Drenková z Horňácka. První 
vzorek obdržel 180 bodů a druhý 163 bodů. Také sázka na 
jistotu, která tentokrát nevyšla. Osmé místo patřilo zelí Stáni 
Budiské z Dolňácka (160 bodů) a na desátém místě se umístili 
naši jediní přespolní soutěžící ze Žatce, Pepa a Eva (150 
bodů). 

Tradičně večer provázela dobrá nálada, kdy ke zpěvu 
a tanci hrál náš kamarád, Václav Loprais ze Sokolova. Soutěž 
za rok 2013 jednoznačně ukázala, že nejlepší zelí je vyráběno 
v části naší obce Dolňácko. Ze všech vzorků zelí byla uvařena 
výborná zelňačka, která je tradiční tečkou za naší soutěží. 
Letos byla doplněna klobáskami, které přinesli jednotliví 
soutěžící a houbami od Jardy Maslena. Pořadatel soutěže  
určil  podmínky soutěže pro příští ročník 2014, kdy bude 
každá rodina a soutěžící, předkládat pouze jeden vzorek zelí, 
který vlastnoručně vyrobili. Už se na sedmý ročník této 
soutěže těšíme a doufáme, že výrobci z Horňácka, budou 
důstojnými soupeři Dolňáků a Zároklí. 
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Zapůjčení víceúčelového zařízení „Rudolecká stodola“ 
I v roce 2014 je možnost zapůjčení „Rudolecké stodoly“ pro kulturní, sportovní, dětské i soukromé akce pro 

potřeby občanů. Pronájem stodoly je zdarma! Zpoplatněná je pouze spotřeba energií, to znamená elektrika, voda a 
spotřeba dřeva při použití kamen. Stodola není vytápěná, je ale možnost zatopit v kamnech „Rudolecký sattan“, která 
celou budovu bez problémů vytopí na požadovanou teplotu. Samozřejmostí je zpětné předání zařízení a vybavení 
stodoly ve stavu, v jakém jste si jej zapůjčili. V objektu je zákaz kouření! Kouření je povoleno na verandě stodoly. 
Sociální zařízení je k dispozici ve vedlejší hospodářské budově. K vybavení stodoly patří 10 stolů, 60 židlí, kamna, 
věšáky, stůl na stolní tenis, kuchyňka se sporákem, dřezem (teplá, studená voda), lednicí, varnou konvicí a pojízdným 
barem. Bližší informace, objednání stodoly, případnou prohlídku si můžete zajistit na kontaktech: 

 

Antonín Janura, Rudolec 95, MT 602 658 877 nebo Josef Gajdoš, Rudolec 89, MT 604 291 862 
 

Step/interval v rudolecké stodole 
 

Aneb cvičíme s Hankou (ne Kynychovou). 
Můžete se těšit na aerobní cvičení, které je zaměřeno 
nejen na spalování tuku, ale také na formování celého 
těla. Lekce budou rozděleny do několika bloků, kde se 
střídá část aerobní s posilovací. Je prokázáno, že ačkoli je 
hudba na step aerobic poměrně pomalá, výdej energie 
při tomto cvičení překonává běh. A na rozdíl od běhu, při 
kterém dopadáte z výšky a zátěž na klouby je 
několikanásobkem Vaší váhy, zatěžuje step aerobik Váš 
kloubní aparát podstatně méně. Step aerobik neboli 
step se stal v posledních letech jednou 
z nejrozšířenějších forem aerobního cvičení. Jedná se o 
vertikální trénink, kdy cvičenci překonávají 
vystupováním na step a sestupováním zpět na podložku 
výškový rozdíl. Tím dochází k podstatně jinému 
zatěžování svalstva dolní poloviny těla než u běžného 
aerobiku. 

Kdo máte zájem o cvičení tohoto druhu, tak 
každou středu a neděli mezi 17:00 – 18:00 hod. 
v rudolecké stodole se na Vás těší instruktorka cvičení 
Hanka Drenková. 

 

Čištění Malé Medvědice 
A ukládání našich vodníků k zimnímu spánku 

V sobotu 2. listopadu, proběhlo čištění horního 
rybníka v rudolecké rokli, od zarostlé trávy a nečistot. 
Zkušení vodáci  Gága, Honza Drenka a Vláďa Budiský, 
rybník perfektně vyčistili od narostlé trávy a uložili naše 
vodníky k zimnímu spánku. Jedinou nepříjemností bylo 
zjištění, že naši malí šikulové, stačili již kamenem urazit 
část malého vodníka „Kebulky“, z rybníka Prádlo, u obce 
Rudolec na Moravě, kterého nám darovali naši přátelé z 
této obce. 

Proto jsme jim za odměnu opekli buřty na terase 
naší stodoly a poprosili je, aby nám naše vodníky nechali 
v klidu na rybníce, až je z jara opět vrátíme zpět. Možná 
se jim jejich rodiče budou více věnovat a jejich 
temperament zúročí u stolního tenisu v Rudolecké 
stodole, případně jiných akcích, které jim určitě rádi 
zorganizují. 
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Mikuláš na Rudolci 
Ve čtvrtek, ve večerních hodinách 5. prosince 

obcházel stavení na Rudolci Mikuláš za doprovodu 
sličného anděla a tří hrůzostrašně vypadajících čertů. Jak 
je patrné z přiložené fotografie, Mikuláš s andělem 
působili tak uklidňujícím dojmem, že ani tři pekelní čerti 
nevzbuzovali u dětí skličující pocity. Což plně dosvědčuje 
úsměv na tváři malého Martina. Naše fotografie je 
z návštěvy u manželů Hazukových na Rudolci č. p. 78. 

Celé akce, ve vlastní režii se chopili členové 
futsalového klubu FC Rudolec ve spolupráci s rudoleckou 
mládeží. Pokud tedy budete mít v letošním roce zájem o 
návštěvu tohoto realisticky vypadajícího uskupení, 
obraťte se na Tomáše Slobodu nebo Jirku Holce. 

ASOR navštívil kynšperský pivovar 
V předvánoční čas navštívili členové ASORu nově zrekonstruovaný kynšperský 

pivovar. Průvodcem pivovaru byl přímo provozní ředitel a našeho pana starostu 
zastupoval ředitel březovské základní školy pan Jiří Daneš. Během hodinové exkurze jsme 
se dozvěděli mnoho zajímavého a samozřejmě jsme měli i možnost ochutnat výrobky 
místního pivovaru.   

Kynšperský pivovar byl založen v roce 1595, kdy bylo městu uděleno samostatné 
várečné právo Rudolfem II. Ve své historii byl pivovar schopen vyrobit až 80 000 hl piva 
ročně. V roce 1951 bylo rozhodnuto o jeho likvidaci. Dnem 30.12.1951 byl pivovar 

uzavřen s výjimkou sladovny. Zařízení pivovaru bylo odvezeno 
a z objektů byly vytvořeny sklady. V roce 2011 se začala psát 
nová kapitola pivovaru v Kynšperku. Postupně bude pivovar 
rekonstruován na komplex pod názvem "Kynšperský dvorec" 

Nu a co vlastně vyrábí: 10° světlé výčepní pivo, 12° 
světlý ležák, 12° polotmavý ležák, 12° tmavý ležák, speciály 
jako 13° vídeňský speciál a 12° zelené pivo, vlastní limonády a 
pivovici. Piva na trhu dostanete pod obchodní značkou 
„kynšperský zajíc“. 

Velmi dobrý pocit z exkurze ale pokazila návštěva 
místní pivovarské restaurace. Krásná restaurace, velmi chutná 
kuchyně, všem nám nejvíce chutnala polotmavá dvanáctka, 
ale ta obsluha. Absolutně nestíhající pětice číšníků, zhruba na 
100 návštěvníků restaurace. Arogantní, přehlížející chování 
obsluhy určitě do budoucna nepřitáhne další návštěvníky. 

 

Rudolecký kotlík, country – folk festival 
Již 4. ročník festivalu konaného u nás na Rudolci je naplánován na sobotu 21. 

června 2014 od 14:00 hod. Letošní ročník se uskuteční na louce pod futsalovým hřištěm. 
Důvod je zřejmý, probíhající rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště.  

A na co se v letošním ročníku můžeme těšit. Ostrovská folk country skupina DRC, 
čistě dívčí kapela OD PLOTNY SKOK z Litoměřic, KV EXPRES country folkové uskupení 
z Karlových Varů, legendární česká bluegrassová skupina COP z Plzně, folk popová kapela 
ZHASNI z Nového Boru nominována na Anděla 2013 v kategorii folk a country, na Rudolci 
velmi populární ALISON z Kraslic se svým irským folkem, folková rodinná skupina FÍCI 
z Habartova, no a konečně stálý host našeho festivalu skupina ULICE z Rotavy uctívající 
rock folk. 

Samozřejmě nebude opět chybět bohatý doprovodný program. Dají se očekávat 
mažoretky ze základní školy na Březové, koňský povoz, svezení na hřbetu koně, dětský 
den, prohlídka rudoleckého statku, cutting, country tance a určitě i nějaké milé 
překvapení. Vlevo si můžete prohlédnout první návrh plakátu této akce. 
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Rudolecká sportovní aréna 
Na podzim loňského roku začala úprava stávajícího futsalového hřiště, na víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 

Byla stržena původní kamenito – písčitá vrstva na povrchu hřiště a začištěna plocha pod strání. Poté začala úmorná práce 
při pokládání drenáží. Pikování starých základů již zbourané budovy daly pracovníkům pořádně zabrat. No a jak 
pokračovaly další práce, jste jistě sami sledovali. Jednotlivé drenážní vrstvy, položení umělého povrchu, výstavba oplocení, 
nový chodník podél stráně atd. Na hřišti zbývá dokončit ochranná gabionová stěna proti sesuvu půdy ze stráně, dokončení 
4 m vysokého oplocení, schůdky ze silnice na hřiště a finálové dosypání písku na povrchu hřiště. Víceúčelové hřiště by po 
dokončení mělo nabízet tyto sportovní možnosti: futsal, tenis, volejbal, nohejbal, streetball – basketbalový koš, petangue, 
badmington a po určitých úpravách v zimních měsících i bruslení. No a jak by hřiště po dokončení mělo vypadat, si můžete 
prohlédnout na obrázku níže. 
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 FC Rudolec informuje 

Los jarní části: 
16.3. Dolní Nivy – FC Rudolec 
23.3. FC Rudolec – Staré Sedlo  10:00 hod. 
30.3. Beverly HS – FC Rudolec 
6.4.   FC Rudolec – D.Rychnov   10:00 hod. 
13.4. 1.FC Svinec – FC Rudolec 
20.4. FC Rudolec – Shooters      10:00 hod. 
27.4. volno 
4.5.   Hysterie – FC Rudolec 
11.5. FC Rudolec – Dacani KP    10:00 hod. 
18.5. FC WC HS – FC Rudolec 
25.5. FC Rudolec  – Krásno        10:00 hod. 
1.6    Bohemia – FC Rudolec 
8.6.   FC Rudolec – Termiti        10:00 hod. 
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Pleteme z papíru 
Jednou z dalších aktivit našich žen jsou pravidelná 

setkání v rudolecké stodole, při kterých pletou z papíru. Při 
prvních setkáních se děvčata naučila jak tvořit 
z propagačních letáků a inzertních novin různých 
supermarketů ruličky papíru. Pod vedením instruktorky paní 
Heleny Trepákové, to šlo děvčatům jedna báseň. Při 
dostatku ruliček se již děvčata pustila do tvorby různých 
košíků, nádob různých tvarů, adventních věnců apod. 
Několik jejich výrobků již zdobí i interiér rudolecké stodoly. 
A co vše potřebujete k této činnosti? Především jsou to 
propagační letáky, potom pletací jehlu pro tvorbu ruliček, 
nůžky, lepidlo v tubě (nejlépe Herkules) a nějakou tu barvu 
na finálovou úpravu výrobku. 
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 Turnaj ve stolním tenise 
V sobotu 23. listopadu bylo na Rudolci opět živo. V 

místní rudolecké stodole se uskutečnil zkušební, neboli nultý 
ročník ve stolním tenise o pohár starosty města Březová. Těsně 
před polednem se do příjemně vytopeného sálu začali trousit 
účastníci turnaje. Mezi prvními se dostavili i jediní dva 
mimorudolecčtí účastníci, a to lehce handicapovaný pan 
starosta a Láďa Szolar z Březové. Do konečného losování 
turnaje se nakonec přihlásilo 15 účastníků, z toho čtyři ženy. 

Lehce po dvanácté hodině pak začali na dvou ping-
pongových stolech líté boje o umístnění na bedně, což 
znamenalo zisk jednoho z krásných pohárů. V příjemném 
prostředí rudolecké stodoly pak probíhaly jednotlivé zápasy až 
do čtvrté hodiny. Ženy hrály systémem každá s každou. 
Vítězkou turnaje se stala paní Monika Gajdošová, ale o dalších 
místech rozhodoval poměr setů. O třetí místo se musel hrát 
dodatečný zápas. U mužů byl zvolen systém na dvě porážky. A 
jak vše dopadlo? Podívejte se na konečné umístnění 
jednotlivých kategorií. Velmi dobrou náladu a urputnost bojů 
dokladují fotografie z tohoto turnaje. 

Příští rok v Rudolci na viděnou při 1. ročníku turnaje, 
který bude rozšířen o kategorii mládeže do 15-ti let. 

Výsledky turnaje: 
Ženy:   1. místo Monika Gajdošová; 2. místo Květa Zemanová; 
3. místo Jitka Derflerová; 4. místo Lucka Sochůrková 
Muži:   1. místo Kuba Gajdoš; 2. místo Tomáš Sloboda; 3. místo 
Míra Mrázek; 4. místo Láďa Szolar; 5. místo Míra Bouda a Míša 
Gajdoš; 7. místo Pepa a Tonda Kábrtovi a 9. místo trio 
mušketýrů Tonda Janura, Pepa Gajdoš a Jirka Derfler 

 
 
 

 

Ze zasedání zastupitelstva města 
V pondělí 16. prosince se na Rudolci, v letošním roce již 
podruhé, konalo zasedání zastupitelstva města Březové. 
V úvodním slově pan starosta vyzdvihl činnost a pracovní úsilí 
občanů obce, které zde vyvíjejí. Dále jsme se dozvěděli o 
plánovaných akcích, v horizontu několika let na Rudolci. Jde o 
vybudování chodníku z „Horňácka“ k autobusové zastávce, 
v parku by měla vyrůst nová kaplička, mělo by dojít i na 
opravy některých cest, dokončení víceúčelového hřiště a 
v letošním roce by mělo být instalováno přenosné zařízení pro 
měření rychlosti vozidel projíždějících Rudolcem. 
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Na dno pekáče dát asi lžíci sádla a rozetřít po celém obvodě. Poté naskládat cibuli, papriku, rajčata a přidat dle libosti 
feferonky. Na zeleninu naskládat buřtíky a celé to trochu osolit, opepřit, přidat pár kapek worcesteru, mletý kmín a 
trochu majoránky. Celé dílo zalít kečupem (kdo má rád ostré tak pálivým) a černým pivem. Pečeme při 180°C asi 40 
minut. Baštit s chlebem (doporučuji kovářův). Přejeme dobrou chuť! 

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 
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 Z receptů našich občanů 

Potřebujeme: 1 kg buřtů 4 + 4 ks cibule 
4 ks rajčat 2 ks čerstvá paprika 
2 ks feferonka 2 stroužky česneku 
1 lžíce sádla  100 g anglické slaniny 

 1 černé pivo 
1 kečup (pro fajnšmekry pálivý), worcester, majoránka, sůl, 

mletý kmín, pepř, plnotučná hořčice 
Postup: Buřty podélně rozříznout. Na každé půlce nařezat 
"ježečka", vložit dvě kolečka česneku a kousky anglické 
slaniny. "Ježečka" lehce potřít plnotučnou hořčicí. Čtyři 
menší cibule rozkrojit na čtvrtky, zbytek cibule na kolečka. 
Nakrájet čerstvou papriku na proužky a rajčata na kolečka. 

Gágovo buřty na černém pivě, 
recept jak název napovídá je od Pepy „gágy“ Gajdoše 

Blahopřejeme 

Blahopřejeme!!! 
 

Koncem března oslaví své životní 
jubileum, 60 let  

pan Pavel Kumbera 
 

V polovině února se dožívá 
kulatých 40 let  

pan Jaroslav Hauptmannl  
 

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

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

 

Začátek roku je ovšem naplněn i 
několika zajímavými svátky.  
14. února nezapomeňte na Valentýna 
8. března popřát všem ženám a dívkám 

V březnu budete mít možnost 
popřát také všem Miroslavům a Josefům. 
Tak si jednotlivých svátků pěkně užijte a 
pamatujte „všeho s mírou“. 

Pranostiky na nadcházející období 
 „ Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.“ 
 „Únor bílý - pole sílí.“ 
 „Březen - za kamna vlezem.“ 
 „Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.“ 

Předchozí čísla naleznete na internetových stránkách ASORu nebo na stránkách města Březová, pod kolonkou Rudolec.  

Co nás čeká? 
 Hned na úvod roku 4. ledna od 10:00 hod. se na 
Rudolci uskuteční novoroční futsalový turnaj za účasti pěti 
družstev, dokončení přestavby víceúčelového hřiště, 
v únoru nebo březnu maškarní zábava, kulečníkový turnaj 
o krále a královnu Rudolce, úvodní utkání jarní části 
soutěže ve futsalu FC Rudolec – Sedláci Staré Sedlo. 
Začneme s přípravou country folk festivalu, úpravou louky 
na tuto akci, začneme s pracemi na hrázi spodního 
rybníka v rokli. 
 A samozřejmě budou pokračovat bowlingová 
klání v MFC Březová, hokejbalu/florbalu mezi starou a 
mladou gardou, „cvičení s Hankou“ - step interval ve 
stodole a znovu ve stodole stolní tenis.  
  

Víte, že - 
Město Březová má 2781 obyvatel (1.1.2012) a z toho 
14% tvoří obyvatelé integrovaných obcí? 
Za posledních deset let činily výdaje města skoro 600 
miliónů korun? 
Město Březová má po Kraslicích v sokolovském rajónu 
druhou největší započtenou výměru katastrálních 
území (5 958,4 ha)? 


